
Joutsan lukio mukaan 

ViSu-hankkeeseen 

■ Joutsan lukio osallistuu Leivon-
mden Virtuaalisuo-oppimisym-
pari stohankkeeseen 2.000 euron 
omarahoitusosuudell a. 

Virtuaalisuo-hankkeessa kehi-
tetdan uutta teknologiaa hyodyn-
tden verkko-oppimisymparistoa 
suoteeman ympdrille. Tehtavand 
on suohon liittyvan sisallon tuot-
taminen virtuaaliymparistoon. 
Valmista sovellusta tullaan kayt-
tamdan opetuksessa eri oppilai- 

toksissa. Hankkeeseen mukaan 
lahtevilta kouluilta keratddn kayt-
tokokemuksi a ja kehittamisi deoita 
verkko-oppimisympari stem kehit-
tdmiseks 

ViSu-hanke on Jyvdskyldn Yli-
opiston Agora Centerin toteut-
tama. Hankkeelle on myonnet-
ty ESR-rahoitusta yhteensa ldhes 
109.000 euroa. 

(7) 	Anne Parviai nen 
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Valtionosuuksia 
Koulumaelle  
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Joutsan kunnassa 
julistetaan haettavaksi 
1.8.2005 alkaen 

Lukion ja perusopetuksen yhteinen•virka: 
- Englannin ja ruotsin kielen Iehtorin virka. 

Kyky opettaa saksan kielta katsotaan hakijalle eduksi. 

Perusopetuksen ja lukion yhteiset virat: 
- Oppilaanohjauksen Iehtorin virka 
- Kuvaamataidon tuntiopettajan virka 

Joutsan-Luhangan ylaaste: 
Matematiikan, fysiikan ja kernian Iehtorin virka 

Hakemukset, joihin on 1iitettava mukaan kelpoisuutta osoittavat to-
distukset ja nimikirjanote tai ansioluettelo on toimitettava Joutsan 
sivistyslautakunnalle viimeistaan 29.4.2005 os. PL 20, 19651 Joutsa. 

Valitun on toimitettava sivistyslautakunnalle hyvaksyttava laakarinto-
distus terveydentilastaan ja esitettava nahtavaksi lain 504/2002 (Laki 
lasten kanssa ty6skentelevien rikostaustan selvittamisesta) mukainen 
rikosrekisteriote viimeistaan 30 paivan kuluttua valitsemispdatoksen 
tiedoksisaannista. 
Tiedustelut: lukion rehtori 020 761 8345,ylaasteen rehtori 020 761 8335 
tai sivistystoimenjohtaja 020 761 8330. 

Joutsassa 29.3.2005 	 Sivistyslautakunta 

Valtionosuuksia 
tiedossa 
Koulumaelle 

■ Laaninhaffituksen tarkastajien 
taannoinen vierailu toi sinetin sil-
le, etta Joutsa saa valtionosuutta 
nun koulukeskuksen korjaukseen 
kuin liikuntahailin rakentamiseen. 
Koulukeskuksen saneeraus alkaa 
nailla nakyminen 2007. Ensim-
maisessa vaiheessa peruskorjataan 
lukio seka teknisen tytin ja taideai-
neiden tarvitsemat tilat. Remontti-
budjetiksi on kaavailtu ensimmdi-
sessa vaiheessa 2,5-3 miljoonaa 
euroa. Valtionosuutta tahan saa 
noin puolet kokonaissummasta. 

Toinen vaihe kaynnistynee 
2009. Silloin uuden kuosin saa-
vat ala- ja yldaste. Toisen vaiheen 
suunnitelmat ovat yield alkuteki- 

joissaan, mutta tiedossa on, etta 
Helperin kehitysvammaistoimin-
nan siirtamisesta ala-asteen yhte-
yteen tutkitaan. Helperin kiinteis-
tad pitaisi lahivuosina remontoida 
sitakin, mutta toistaiseksi korjauk-
set pidetdan rakennuksen kunnon 
sailyttavalla tasolla ennen toisen 
vaiheen suunnitelman valmistu-
mista. Silloin myos varmistuu 
kehitysvammatoiminnan sij ainti-
paikka tuleviksi vuosiksi. 

Liikuntahallin rakennustoiden 
odotetaan alkavan 2006. Se mak-
saa noin 1,8 miljoonaa euroa, jo-
hon valtio antaa almujaan 470.000 

fl  euroa. 
- 	 -e ;ir Janne Airaksinen 



Kiitos 
muistamisesta! 

Antti Hietala 

Kiitos 
muistamisesta 

Jukka 
• • • 

Lammtn ktttos 
Teille kaikille, 	— 

jotka nzuistitte 
minua ytioppilas- 

LoviLia 

Lammin 
kiitos: 

Paavo Peltonen 

Lampimasti 
kiittaen 
Laura Wainwright 

Kiitos 
muistamisesta. 
Marika Vikman 

Lamp imiisti 
kiittiiett 
Jonna Sirvio 

Sydamellifiet kiitokset 
teille kaikille! ----- 
Mari Riitaoja 

L"a"m min 
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Joonas Koskenniemi 

KIITOSrlr 
Riitta Leppaketo 

Joutsa 333:s lukiovertailussa 
2„ 

Lahiseudun lukioiden tuloksec 
, 

- ‘43 - • Joutsan lukio oli sijalla 333 yh-
teensa 439 paivalukion joukossa 
MTV3:n uutisten tekernassa lu-
kiovertailussa. Vertailussa lasket-
tiin yhteen kunkin koulun yliop-
pilaiden puoltoaanimaarat ja niis-
ta koululle keskiarvo. Puoltoaanet 
syntyvat eri arvosanojen pisteiden 
kautta. Laudatur tuottaa 7 pistetta, 
approbatur 2. Vertailun karkeen 
sijoittuvien koulujen puoltoaanien 
keskiarvo on jopa yli 35, heikoim-
pien alle 15. 

Viime vuonna vastaavassa ver-
tailussa Joutsan lukio oli 249: 
s, vuonna 2003 404:s ja vuonna 
2002 sijoitus oli 352:s. 

Joutsan lukion puoltolanien 
keskiarvo oli tang kevaand 20,0. 
Vuonna 2004 keskiarvo oli 21,4, 
vuonna 2003 18,6 ja vuonna 2002 
20,1. 

Markku Parkkonen 

puoltodanien sijoitus 
Sij. Lukio keskiarvo 2004 
16. Lyseon lukio, JKL 27,1 6. 
26. Normaalikoulun Iukio, JKL 26,2 64. 
35. Sysman yhteiskoulun lukio 25,4 271. 
60. Korpilanden Iukio 24,3 412. 
168. Heinolan Iukio 22,1 357. 
236. Kangasniemen Iukio 21,2 160. 
263. Voionmaan lukio, JKL 20,9 190. 
275. jamsan lukio 20,8 153. 
277. Mikkelin lyseon lukio 22,7 349. 
295. Mikkelin yhteiskoulun Iukio 20,6 84. 
315. Cygnaeus-lukio, JKL 20,3 253. 
333. joutsan Iukio 20,0 249. 
337. Vaajakosken Iukio 20,0 279. 

Ita-Hameen opisto (Hartola) 17,8 

Vasemmalta sijoitus lukiovertailussa kevaiillei 2005, lukion nimi, 
puoltodanien keskiarvo 2005 seka sijoitus vertailussa vuonna 2004. Ai-
kuislukiot ovat omassa sarjassaan, joten Itei-Hcimeen opistolla ei ole 
sijoitusta piiivalukioiden joukossa. 

Sydamellinen 
kiitosl 

eli Metsanen 

Nettikysely 

Pitaisikti koulujen 
kesalomia siirtaa? 
Ei pita.isi. 72.0% 
Pitaisi myiihentia. 22.0% 
Pitaisi aikaistaa. 6.0% 

Uudessa kyselyssa oval aihee-
na paikalliset kulttuuritapahtu-
mat 

■ Joutsalaislahtoinen insinoo-
ri Petri Tikander on suorittanut 
kauppatieteiden maisterin tutkin-
non Lappeenrannan teknillisesta 
yliopistosta. 
■ Piritta Hamalainen (KTV: 
n stipendi), Marita fitilttil, Tar-
ja Nieminen ja Terhi Toivonen 
(KTV:n stipendi) ovat valrnistu-
neet Jarman seudun sosiaali- ja 
terveysalan oppilaitolgesta 

atc 



Joutsa jakaa 
lukiolaisille lappan't 
Kunta myiis maksaa 
stipendin opiskelijoille, jos 
Hama pitavat kirjansa 
Joutsassa. 

JOUTSA 	;651(t1 
jukka Huikko ,-- 06—*  
Joutsa ottaa astetta jareammat 
aseet kaytteatin parantaakseen 
nuorten mielikuvaa pitajasta. 
Ensi syksyna lukion aloittavat 
nuoret saavat opiskelukayttoon 
tarkoitetut, henkilokohtaiset 
kannettavat tietokoneet. Tarkoi-
tuksena on, etta nain toimitaan 
jatkossa vuosittain. 

Muualle lahteville opiskelijoil-
le maksetaan puolestaan noin 
250 euron suuruinen stipendi, 
mikali nama pitavat kirjansa 
Joutsassa. Yksityiskohdat ovat 
yield sopimatta, mutta kunnan-
johtaja Hard Nissinen uskoo 
stipendikaytannon kaynnistyvan 
jo ensi syksyna. 

Jo aiemmin kunnassa on teh- 

ty nuorison mieleen olevia paa-
tOksia. Liikuntahallin rakenta-
minen kaynnistynee ensi vuon-
na. Seuraavana vuonna on vuo-
rossa lukion peruskorjaus. Pe-
ruskoulun vuoro tulee viimeise-
nä. Kaikkineen Joutsan Koulu-
maki saadaan huippukuntoon 
vuoteen 2010 mennessa. 

Joutsan lukion oppilasmadran 
kehitys on kfiantynyt 2000-1u-
vulla huolestuttavaksi. Oppilas-
maara on laskenut lahelle sataa, 
kun parhaina vuosina oppilaita 
on ollut jopa liki 200. Jyvaskylan 
imu on vienyt mukanaan am-
mattikoululaisten lisaksi myes 
ison tukun lukiolaisia. 

- Jyvaskyla vahentad liki rata 
aloituspaikkaa lukioistaan. Ai-
nakin leivonmakisten toivotaan 
kaantyvan jatkossa enemman 
Joutsan suuntaan, kunnanjohta-
ja Nissinen sanoo. 

- Tietokonehankinnat asetta-
vat tietysti haasteen rubs opet-
tajille ja opetusmenetelmille, han 
jatkaa. 

Joutsan lukion oppilaskunnan 

hallituksen puheenjohtaja Han-
na Riipinen, 17, oli osittain yl-
lattynyt kuulleessaan kotipita-
jansa panostuksista. Tietokone-
asia on ollut esilla aiemminkin, 
mutta stipendiasia oli kokonaan 
uusi. 

Tietokoneista han uskoo ole-
van konkreettista hyotya opin-
noissa. Tietokoneita tarkearnpa-
nä han pitaa kuitenkin panosta-
mista koulun viihtyisyyteen. Sii-
hen han uskoo tulevan korjaus-
ta viimeistaan remontin yhtey-
dessa. 

Lukion vahainen oppilasmaa-
rd on nakynyt muun muassa sii-
na, etta kaikkia suunniteltuja 
opintojaksoja ei ole pystytty to-
teuttamaan. Mielikuva Joutsan 
lukiosta on erityisesti ylaas-
teikaisten keskuudessa kaanty-
nyt viime vuosina kehnoksi, 
vaikkei siihen yksittaista syyta 
olekaan. 

- Keinoja uusien opiskelijoi-
den houkuttelemiseksi pitaa ke-
hittaa viela jatkossakin, linjaa 
puheenjohtaja Hanna Riipinep. 

Lapparit 
lukiolaisille 
■ Joutsan kunnan ensi vuoden 
budjettiesityksessa on varauduttu 
antamaan leasing-sylimikrot syk-
sylla 2006 aloittavien lukion oppi-
laiden kayttoon. Koko lukuvuoden 
ajalta tietokoneiden leasing-vuok-
ran arvioidaan aiheuttavan kun-
nalle alle 5.000 euron kulut. Kun 
yhdesta lukion oppilaasta tulevat 
valtionavut ovat noin 5.800 euroa, 
laskee kunta paasevansa voitolle, 
mikali yksikin ylimaarainen oppi-
las tulee Joutsan lukioon tietoko-
neen houkuttelemana. 

Markku Parkkonen 

Kouluille uusia 
atk-laitteita 
■ Joutsa hankkii sivistyslautakun-
nan paatoksella kouluillensa uusia 
atk-laitteita. Kolmesta tarjoajasta 
voitolle kipusi Tietopalvelu Gal-
donia Oy, jonka tarjouksen lauta-
kunta katsoi edullisimmaksi myos 
huollon kannalta. Paketti maksaa 
20.000 euroa, mita investointia 
opetushallitus tukee lahes 12.000 
euroa avustuksella. 

Lukio, ylaaste ja Pohvinrinne 
saavat yhteensa 11 tietokonetta. 
Lisaksi lukiolle ja Pohvinrinteelle 
hankitaan dataprojektori ja tulos-
tin ja digiboxi. Mytis Mieskonma-
ki ja Angesselka tulevat saamaan 
digiboxin omana erillisena han-
kintana. Kaytossa vehkeet alkavat 
olla paaosin ensi vuoden alusta lu-
kien. JC/11, e s- 

Janne Airaksinen 

LAPPARIHOU KIM N. Keskisuomalainen Joutsan kunta on 
paattanyt panostaa nuoriin ja antaa ensi syksysta rah-
tien jokaisen lukiolaisen kayttoon henkilokohtaisen 
kannettavan tietokoneen. Lukion paittyessi oppilas 
voi lunastaa leasing-lapparin itselleen roimalla alen-
nuksella. Nihtiviksi jai, kaynnistaiko lippirihouku-
tin lukiolaisten ryntiyksen kitsaammista kunnista 
Joutsan lukioon. "7/ ,auel.‘„ccat  2,t2p -05-  
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Kunta lahjoittaa 
lukiolaisille lapparit 

"Pienen kunnan pital panostaa 
nuoriin. Jos kylanraitilla ei nay 
enaa nuoria, on se lopun alkua. 
Joutsan kunnanJohtaja Harri Nissinen 

TERHO VUORINEN 
Joutsa 
►  Jokainen Joutsassa luki- 
on aloittava saa ensi syksys- 
ta alkaen kayttoonsd henki- 
lokohtaisen 	kannettavan 
tietokoneen. 	Tempulla 
kunnanhallitus yrittai ko-
hentaa lukion vetovoimpa 
ja 4 roc asukkaan keskisuo-
malaisen pitijin kuvaa 
nuorten silmissi. 

Lukion aloittavia on ensi 
syksyni nelisenkymmenti. 
Kunnanjohtaja Harri Nis-
sinen laskee, etta -  leasing-
lapparit maksavat kunnalle  

noin 5 coo euroa vuodessa. 
Kolmen vuoden jai-

keen oppilaat voivat lunas-
taa koneet itselleen. Lunas-
tusarvo ei silloin ole enii 
suuri, Nissinen ennakoi. 

Nissisen tietojen mu-
kaan temppu on ainutlaa-
tuinen Suomen lukioissa. • 

Koneet helpottavat tyos-
kentelya, mandollistavat 
verkkokursseja ja tasapuo-
listavat oppilaiden tietotek-
nisii valmiuksia jatko -opis-
keluja silmilla pitien. 

- Pienen kunnan pitai 
panostaa nuoriin. Jos ky- 
lanraitilla ei nay enai nuo- 

ria, on se lopun alkua. Toi-
vottavasti he eivat vain riko 
koneita, enki siihen usko-
kaan: nuoriin pitii luottaa. 

- Kaupungin valot ja 
harras tusmandol I isuudet 
vetivit tietysti nuoria kau-
pungin lukioih in, mutta 
maaseudulla opetus on yk-
silollisempai. Ja tisti lih-
tien tekniset valmiudetkin 
ovat vahintaan yhta hyvat, 
Nissinen arvioi. 



Lukiolla teemana jatko-opiskelu  ifAch ,19  

Luonnontieteellinen 
ja soslaaliala 
kiinnostavat abeja 
■ Yliopisto-opinnot luonnontie-
teellisella koulutusalalla seka 
mattikorkeakon*Onnot- 

terveys- ja Iiikunta-alalla ovat 
kaksi karjessa listalla, joka on teh-
ty Joutsan lukion abiturienttien 
jatko-opintosuunnitelmista. Luon-
nontieteelliseen pyrkimista harkit-
si seitseman abiturienttia, ammat-
tikorkeakouluniscsiaalialalle aikoi 
lahted opiskerattian kuusi henki-
loa. 

Yliopisto-opinnot kiinnostavat 
kyselyn mukaan hietnan ammatti-
korkeaa enemman. Abiturienteista 
23 aikoi suunnata -opiskelemaan 
yliopistoon. Opiskelupaikka am-
mattikorkeakoulussa oh haaveena 
19 vastaajalla. Toisaalta valivuo-
sikin tuntuu houkuttelevan, kol-
me vastanneista aikoi viettaa ,  vd-
livuoden ilman tietoa ohjehnasta. 
14 vastaajaa aikoi kayda armeijan 
pois alta ennen jatkosuunnitelmi-
en tekoa. 

Lukiolla vietettiin viime vii-
kolla teemapaivaa, jossa aihee-
na olivat jatko-opiskelumandolli-
suudet Jyvaskylan seudulla seka 
opintososiaaliset kysymykset. 
Teemapaiva oli tarkoitettu lukion 
kakkosluokkalaisille ja abiturien-
teille. 

Monet kakkosluokkaisiltakin 
ovat jo vakavissaan miettineet, 
mita lukion jalkeen. Johanna 
Heino ja Hanna Vanhatalo kuun-
telivat kiinnostuneina Jyvaskylan 
ammattikorkeakoulun edustajien 
esittelya -omasta opinahjostaan. 

— On hyva, kun jo kakkosluo-
kalla saa ideoitajatko7opinnoista 
ja voi alkaa ottethaiii kelvaa asi-
oista, jotka kiinnostavat. Eihan 
tassa \field kiiretta ole, mutta ensi 
vuonna voi ollakin sitten niin , efta 
jatko-opintomandollisuuksiin ei 
kirjoitusten lomassa ennata kun-
nolla paneutua, Johanna Heino 
pohdiskeli. 

Molempien tyttojen suunnitel-
missa on pyrkiminen ammattikor-
_keakouluun. Johanna suunnittelee 
hankkivansa ammatin, jossa pad-
see teketnaan tylita lasten parissa. 
Hanna puolestaan kertoi olevansa 
kiinnostunut sosionomin tai vas-
taavasta muusta sosiaalialan kou-
lutuksesta. 

Opintosihteeri 	Maarit 
AstrOm seka toisen vuoden opis-
kelijat Riina Tolvanen ja Annika 
Rautiainen esittelivat teemapai-
vana Jyvaskylan ammattikorkea-
koulun opiskelumandollisuuksia 
ja kertoivat omista opiskelukoke-
muksistaan. 

Tolvanen ja Rautiainen kertoi-
vat omien opiskeluvalintojensa 
taustoja ja muistelivat paasykoe-
tilannetta. Molempia on ammat-
tikorkeassa viehattanyt opintojen 
kaytannonlaheisyys. Opiskelu pe-
rustuu pitkalti itseoppimiseen ja 
ryhmatyoskentelyyn. MyOs tyo-
harjoittelujaksot kuuluvat opinto-
ohjelmaan kaikissa ammattikor-
keakoulututkinnoissa. 

Tytot kertoivat myos monista 
kaytannOn asioista, joita opiske-
lun alkaessa on otettava huomi-
oon. Esimerkiksi asuntoa on hyva 
alkaa etsitnaan hyvissa ajoin, sil-
la tarjonta on rajallista ja tulijoita 
paljon. Toisaalta Tolvanen ja Rau-
tiainen muistuttivat siitakin, ettei 
opiskelijan elama pelkkaa opiske-
lua ole. Yhteisia rientoja riittaa ai-
nakin Jyvaskylassa, jossa opiske-
lijoita on paljon. 

— Jyvaskyla oh meille molem-
mille entuudestaan vieras, mutta 
kaupunkiin ja muihin opiskelijoi-
hin on ollut helppo tutustua. Tu-
tustumisessa auttavat ainejarjes-
tot, joilla on paljon tarjottavaa uu-
sille opiskelijoille, tytot kertoivat. 

Anne Parviainen 

Kakkosluokkalaiset Johanna Heino ja Hanna Vanhatalo ovat jo selvilki sii-
tä suunnasta, johon lukion jiiikeen jatkavat. Tarkemmat patitokset tulevat 
tehttiviiksi vasta vuoden kututtua. 
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Kouluremonttiin 
toimikunta 
Joutsassa 

■ Joutsan kunnanhallitus nimesi 
maanantaina toimikunnan suun- 
iiittelerriaan Koulumaren koulujen 
peruskorjausta. Toimikuntaan va- 
littiin kunnanjohtaja Harri Nissi- 
nen, sivistystoimenjohtaja Jorma 
Makinen, ylaasteen rehtori Sami 
Lahti, lukion rehtori Seppo De- 
german, tekniselta puolelta Ante- 
ro Korhonen tai Matt Paivima- 
ki seka luoftamushenkilaista Ari 
Solatie, Terttu Hentinen, Martti 
Kuitunen jar Pekka Huikko. 

2/3 0 r Markku Parkkonen 



Nuoret harjoittelivat ajamista Ratakeskuksessa 

Tavoitteena lisa"ta" 
liikenneturvallisuutta 
■ Joutsan Ratakeskuksessa vie-
tettiin ystavanpaivaA nuorten lii-
kenneturvallisuusteeman merkeis-
sa. Nuorille kuljettajille jarjestet-
tiin mandollisuus liukkaan kelin 
ajoharjoitteluun liikenneopettaj a 
Matti Huikon ja Pertti Urrian 

Joutsan kunta._Paivan_tavoitteena 
oli ehkaista joutsalaisten nuorten 
Iiikenneonnettomuuksia ja harjoit-
taa nuorten kuljettajien valmiuksia 
ajaa huonoissa keliolosuhteissa. 

Yksi ajoharjoittelupaivan koh-
deryhmista olivat lukion toisen 
luokan liikennekasvatuskurssilai-
set. Kurssiin kuuluu yhtena osana 
1 iukkaan kelin ajoharjoittelu, j a se 
toteutettiin tally kertaa aj oharj oit-
telupaivan yhteydessa. 

Hienoa paasta ajamaan Ra-
takeskukseen. Onhan tams ihan 
toista kuin ajella pienia metsatei-
ta, kommentoi Maija Valtonen 
auton ratista noustuaan. 

Han kertoi saaneensa ajokier-
roksen aikana mukavasti tuntu-
maa myos liukkaaseen keliin. 

— Ja pan kertaa sain auton sam-
mumaankin, Maija tunnusti. 

Auton sammuminen ei ole on-
gelma viela tassa vaiheessa, sills 
Maija aloittaa autokoulun vasta 
helmikuulla. Samaan autokoulu-
ryhmaan on menossa myos Jo-
hanna Heino, joka niinikaan kavi 
ottamassa ajotuntumaa talvikeliin 
maanantaina. 

Auton ratissa istuminen ei ole 
Than uusi asia, mutta Ratakeskuk-
sessa en ole ennen kaynyt. 
nen ajoharjoittelupaiva antaa hie-
non mandollisuuden tutustua seka 
Ratakeskukseen etta liukkaan ke-
lin ajoharjoitteluun, Johanna sa-
noi. 

Nuorten Iiikennekasvatuk-
seen on Joutsassa haluttu panos-
taa, silly suurin osa liikenneon-
nettomu*sista sattuu kuljetta-
jille, joilla ajokortin saamisesta 
on kulunut aikaa alle kaksi vuot- 

' ta. Joutsan lukiossa on jo pitkaan 
jarjestetty liikennekasvatuskurs - 
seja kakkosluokkalaisille. Vuo-
denvaihteessa jarjestettlin lisaksi 
kokeiluluontoisesti ykkoshrokan 

opiskelijoille suunnattu liikenne-
kasvatuskurssi, jonka tarkoitukse-
na on alentaa vasta ajokortin saa-
neiden kolaritilastoja. 

Yldcosille suunnatulla kurssilla 
opetettiin muun muassa liikenne-
merkkeja ja auton rakennetta. Oh-
j elmaan kuului myos ajoharjoitte-
lu turvaradalla. Kurssi on kokei-
luluontoisena ensimmainen koko 
maassa. Ennakkoharjoittelun ja 
teoriatietouden vaikutusta muka-
na olleiden ajokayttaytymiseen 
tullaankin seuraamaan ajokortin 
saannin jalkeen ensimmaisen ajo-
vuoden aikanq. 

Seka jarjestajat etta kurssilai-
set sanovat kokemuksien liiken-
nekasvatuskurssista olevan pel-
kastaan positiivisia. Nuorten an-
tamassa kurssipalautteessa nousee 
korostuneesti esiin ajoharjoittelun 
merkitys ja kiinnostavuus. Mat-
ti Huildco puolestaan toivoo, etta 
liikennekasvatuskurssin kayneet 
hallitsisivat teoriatiedot jo auto 
kouluun tullessaan, jolloin varsi-
naisessa autokoulussa voitaisiin 
nykyista enemman paneutua lii-
kenteen riskitekijoiden tunnista-
miseen ja niiden valttamiseen. 

— Liikennekasvatuskurssista on 
hyotya myos jalankulkijoille ja 
muille tiellaliildcujille. Jos jalan-
kulkija .ei ole ,koskaan seurannut 

Vaito- 

liikennetta auton ratin takaa, ha-
nen voi olla vaikea kasittaa esi-
merkiksi sellaista yksinkertaista 
asiaa kuin heijastimen merkitysta 
pimealla liikuttaessa, Math Huik-
ko sanoo. 

Anne Parviainen 

Heimikuussa autokoulun aloittavat Johanna Heino (vas) ja Maija 
nen olivat ensimmiiistd kertaa ajarnassa Rotakeskuksessa. 



Sukset kyytiin ja maastoon. 

Avannosta pelastautumisharjoitus kaynnissa. Hypotermian estamista opetellaan. 

Joutsan lukiolla 
Winter Extreme 

Joutsan lukion kakkos 
luokkalaiset aloittivat viime 
helmikuisen hiihtolomansa 
Winter Extrernen merkeissa 
opiskellen talvisessa maas-
tossa selviytymistaitoja on-
nettomuuden kohdatessa. Sa-
malla kerattiin kurssipisteita 
Ea ykkosta varten. 

Mukana lukiolaisia oli 18. 
Kurssin johtajan Jaana Par-
hialan mukaan ilmoittautu-
neita oli enemman, • mutta 
flunssa- ja vatsatautiepidemia 
verottivat osanottajamaarda. 

Jaana Parhiala piti erittain 
myonteisena oppilaiden van-
hempien mielenkiintoa ja1ki-
kasvunsa kurssia kohtaan. 
Vaikka ohjeet olivat selvat, 
mm. varustuksesta kyseltiin 
erittain tarkasti. 

Lukiolaisten talvikurssi pi-. 
dettiin Joutsassa toisen ker-
ran edellisvuotisten palauttei-
den myonteisyyden. roh-
kaisemina. Toivomuslistalla 
palautteissa ohi mm. enem-
man tehtavarasteja ja niita 
jarjestettiin. Vaikka kurssi ta- 

pahtuikin Maanpuolustus-
koulutus ry:n ohjelmana kes-
kittyi koulutus kansalaisten 
perusturvallisuuteen.  - - 

Viime vuonna erilaisia ti-
lanteita naytettiin, tana vuon-
na jouduttiin toimimaan. Ai-
heina olivat mm erilaiset 
metsassa tapahtuvat onnetto-
muudet, haavojen ja palo-
vammojen hoito, pain puuta 
lasketelleen hoito seka myos 
avannosta selviaminen ja hy-
potermian hoito. Mukana oli 
myos annos erataitoja, kuten 
nuotion teko, majoittuminen 
kipinavuoroineen ja alkusam-
mutus. _ 

Jaana Parhialan mukaan 
osa kurssilaisista osa kurssi-
laisista partiolaisina hallitsi 
monta tehtavaa., mutta muut-
kin olivat erahenkisia ja val-
miita haasteiden vastaanot-
toon. Yleensakin maaseudun 
lapset luonnonlaheisempina 
omaksuvat taidot helpommin 
kuin asvalttikaupunkien kas-
vatit. 

Vuorokauden 	mittaisen 



Tytot teltan pystytyksessa apunaan "Konsta" Friman. 

Nuoret maastossa Avannosta nostetun hypotermiapotilaart kuljetuskuntoon pano 
Iso-Saynatjarven Walla 26.2.2005 Joustan lukiolaisten Winter-
Extreme harjoituksessa. 

harjoituksen taustavoimina 
lukion lisaksi olivat kansan-
terveyden kuntayhtyma ja 
Joutsan palokunta. Pioneeri-
rykmentti luovutti kurssilais-
ten kayttoon sissiteltat varus-
teineen, ahkiot, 
fleet, maasto-lumipuvut seka. 
kenttakeittion. 

Kouluttajina 	haarasivat 
Janne Airaksinen, Petri 
Parhiala. Matti Juvonen, 
Irmeli Rfisanen, Maritta 
Akman-Mustonen, Sini 
Pylkkanen, Heikki Parta-
nen, Miika Saari sek5 muo-
navastaavana Kalervo 
"Konsta" Friman apunaan 
Veikko J5rvinen. 

k-54 2i:or  P.R. 

Joutsan lukion ahkiopartio kiskonrtassa potiiasta hoitoon 
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Abiturienttien koitos 
kaantymassa loppusuoralle 
■ Abiturienttien jokakevainen 
koitos ylioppilaskirjoitusten paris-
sa on kuumimmillaan, mutta lop-
pusuora on jo nakyvilla. Osalle 
maanantaina tyiivaentalolla vuo-
rossa ollut aidinkieli II eli otsikko-
aine olikin viimeinen kirjoituspai-
va. Abit saivat valita aidinkieli II: 
n aineensa teeman 11 eri aiheesta. 
Kaikkensa antaneita abeja alkoi 
saapua tytivaentalolta ulos kolmen 
tunnin aherruksen jalkeen kello 
12.00. 

Jonna Sirviiille maanantain 
sessio paatti ylioppilaskirjoituk-
set, joten tunnelma oli syysta ka-
tossa. 

— Nyt on todellakin helpottunut 
olo. Kirjoitin ruotsin jo syksylla 
ja tine kevaalle jaivat aidinkieli, 
englanti ja reaali. Naista englanti 
oli minulle hankalin. Kirjoituksis-
ta jai kaiken kaikkiaan sellainen 
tonne, etta olisihan sits enemman-
kin voinut panostaa. Mutta nain 
kai kaikista abeista tuntuu, hymyi-
li Sirvio. 

Maanantain aine muokkautui 
Sirviolla lopulliseen muotoonsa 
alle kolmessa tunnissa. Hanen va-
litsemassaan aiheessa pyydettiin 
pohtimaan sits mika on nykynuo-
relic syntia. Aihetta alustettiin ky-
symalla, etta onko tanssiminen ol-
lut joskus syntia. 

Jaakko Lepistolle jai tasta ai-
dinkielen aineesta parempi maku 
suuhun kuin edellisesta aineisto-
aineesta.  

— Tama meni paremmin. Valit-
sin runon, jonka tulkitsin jotenkin 
nain, etta aiheessa oli pohdittava, 
etta onko lahempana Odysseusta 
ja harhailemista vai Kolumbus-
ta ja loytoretkia. Aihe oli sopivan 
tulkinnanvarainen ja jatti vapau-
den kirjoittaa mita mieleen juolah-
ti, kertoi Lepisto. 

Hanella on viela matematiikan 
kirjoitus jaljella keskiviikkona 
30.3. Englanti ja ruotsi oli hoidet-
tu jo syksylla. 

Kevaan 2005 yo-kirjoitukset 
jatkuvat tanaan 23.3. ruotsilla, 
keskiviikkona 30.3. matematiikal-
la ja perjantaina 1.4. lyhyilla kie-
lilla saksalla, ranskalla ja venajal-
la. Jo taakse jaaneita abin kiirastu-
lia ovat siis aidinkieli I, reaalikoe, 
englanti j a aidinkieli II. 

Janne Airaksinen 

Jonna Sirviolle maanantain aineistoaine 
patti kirjoitukset Tunnelma olikin sen 
mukainen. 

Abeja paleltaa 
Joutsassa 
■ Joutsan ylioppilaskirjoituksis-
sa on ainakin osalle abeista ollut 
huolena tyovaentalon alhainen 
lampotila. Lukion nettisivujen 
keskustelupalstalla asiasta kertoi 
eras abi rain: 

"Tamanpaivaisessa aidinkielen 
aineessa porukka hytisi paikoil-
laan, jopa osa opettajista istui tak-
ki paalla valvomassa meita kirjoit-
tajia. Monella on lahipaivina ollut 
pienta flunssanpoikasta, eika tuol-
lainen Siperiassa istuminen tee 
muutenkaan kenellekaan hyvaa.." 

Maanantaina kirjoitettiin en-
simmainen aidinkielen koe. Yli-
oppilaskirjoitukset jatkuvat tanaan 
k.skiviikkona reaalikokeella. 

A$  Markku Parkkonen 

Tytivientalon 
kylmyys ei 
yhdistyksen vika 

Viime viikolla Joutsan Seudus-
sa kerrottiin ylioppilaskirjoituk-
sissa ilmenneista kylmyysongel-
mista Joutsan tylivaentalolla. Tar-
kennuksena juttuun todettakoon, 
ettei vika johtunut taloa kunnalle 
vuokraavasta tyovaenyhdistyk-
sesta, vaan kunnan talonmiehes-
ta, joka oli vaantanyt lammityksen 
pois. Tarkoituksena oli, ettei sali 
tule suuren vakimaaran ja aurin-
gonpaisteen takia liian kuumaksi. 
Lammon saatO kuitenkin epaon-
nistui ja ainakin osa kirjoittajista 
sai suorastaan palella. 

Markku Parkkonen 



Tytot teltan pystytyksessa apunaan "Konsta" Friman. 

harjoituksen taustavoimina 
lukion lisaksi olivat kansan-
terveyden kuntayhtyma ja 
Joutsan palokunta. Pioneeri-
rykmentti luovutti kurssilais-
ten kayttoon sissiteltat varus-
teineen, ahkiot, hiihtovali-
neet, maasto-lumipuvut sekd 
kenttakeittion. 

Kouluttajina 	hadrasivat 
Janne Airaksinen, Petri 
Parhiala. Matti Juvonen, 
Irmeli Rasanen, Maritta 
Akman-Mustonen, Sini 
Pylkkanen, Heikki Parta-
nen, Miika Saari sekd muo-
navastaavana Kalervo 
"Konsta" Frirnan apunaan 
Veikko Jarvinen. 

k'S41,419 2/ t  -0 %) 	P.R. 
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Avannosta nostetun hypotermiapotilaan kuljetuskuntoon pano 
Iso-Saynatjarven jaalla 25.2.2005 Joustan lukiotaisten Winter-
Extreme harjoituksessa. 

Joutsan lukion ahkiopartio kiskomassa potitasta hoitoon 
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Abiturienttien koitos 
kaantymassa loppusuoralle 
■ Abiturienttien jokakevainen 
koitos ylioppilaskirjoitusten paris-
sa on kuumirnmillaan, mutta lop-
pusuora on jo nakyvilla. Osalle 
maanantaina tyovaentalolla vuo-
rossa ollut aidinkieli II eli otsikko-
aine olikin viimeinen Idrjoituspai-
va. Abit saivat valita aidinkieli 
n aineensa teeman 11 eri aiheesta. 
Kaikkensa antaneita abeja alkoi 
saapua tyovaentalolta ulos kolmen 
tunnin aherruksen jalkeen kello 
12.00. 

Jonna Sirvitille maanantain 
sessio paatti ylioppilaskirjoituk-
set, joten tunnelma oli syysta ka-
tossa. 

— Nyt on todellakin helpottunut 
olo. Kirjoitin ruotsin jo syksylla 
ja talle kevaalle jaivat aidinkieli, 
englanti ja reaali. Naista englanti 
oli minulle hankalin. Kirjoituksis-
ta jai kaiken kaikkiaan sellainen 
tunne, etta olisihan sita enemman-
kin voinut panostaa. Mutta nain 
kai kaikista abeista tuntuu, hymyi-
li Sirvio. 

Maanantain aine muokkautui 
Sirviolla lopulliseen muotoonsa 
alle kolmessa tunnissa. Hanen va-
litsemassaan aiheessa pyydettiin 
pohtimaan sita mika on nykynuo-
relic syntia. Aihetta alustettiin ky-
symalla, etta onko tanssiminen ol-
lut joskus syntia. 

Jaakko Lepisttille jai tasta ai-
dinkielen aineesta parempi maku 
suuhun kuin edellisesta aineisto-
aineesta. 

— Tama meni paremmin. Valit-
sin runon, jonka tulkitsin jotenkin 
nain, etta aiheessa oli pohdittava, 
etta onko lahempana Odysseusta 
ja harhailemista vai Kolumbus-
ta ja loytoretkia. Aihe oli sopivan 
tulkinnanvarainen ja jatti vapau-
den kirjoittaa mita mieleen juolah-
ti, kertoi 

Hanella on yield matematiikan 
kirjoitus jaljella keskiviikkona 
30.3. Englanti ja ruotsi oli hoidet-
tu jo syksylla. 

Kevaan 2005 yo-kirjoitukset 
jatkuvat tanaan 23.3. ruotsilla, 
keskiviikkona 30.3. matematiikal-
la ja perjantaina 1.4. lyhyilla kie-
lilla saksalla, ranskalla ja venajal-
la. Jo taakse jadneita abin kiirastu-
lia ovat siis aidinkieli I, reaalikoe, 
englanti ja aidinkieli 
/.3 — di"' 	Janne Airaksinen 

Jonna Sirviolle maanantain aineistoaine 
padtti kirjoitukset. Tunnelma olikin sen 
mukainen. 

Abeja paleltaa 
Joutsassa 
■ Joutsan ylioppilaskirjoituksis-
sa on ainakin osalle abeista ollut 
huolena tyiivaentalon alhainen 
lampOtila. Lukion nettisivujen 
keskustelupalstalla asiasta kertoi 
eras abi nain: 

"Tamanpaivaisessa aidinkielen 
aineessa porukka hytisi paikoil-
laan, jopa osa opettajista istui tak-
ki paalla valvomassa meita kirjoit-
tajia. Monella on lahipaivina ollut 
pienta flunssanpoikasta, eika tuol-
lainen Siperiassa istuminen tee 
muutenkaan kenellekaan hyvaa." 

Maanantaina kirjoitettiin en-
simmainen aidinkielen koe. Yli-
oppilaskirjoitukset jatkuvat tandan 

xkiviildcona reaalikokeella. 
(4/7 -Dr  Markku Parkkonen 

Tyovientalon 
kylmyys ei 
yhdistyksen vika 

■ Viime viikolla Joutsan Seudus-
sa kerrottiin ylioppilaskirjoituk-
sissa ilmenneista kylmyysongel-
mista Joutsan tyiivaentalolla. Tar-
kennuksena juttuun todettakoon, 
ettei vika johtunut taloa kunnalle 
vuokraavasta tyovaenyhdistyk-
sesta, vaan kunnan talonmiehes-
ta, joka oli vaantanyt lammityksen 
pois. Tarkoituksena oli, ettei sali 
tule suuren vakimaaran ja aurin-
gonpaisteen takia liian kuumaksi. 
Lammon saato kuitenkin epaon-
nistui ja ainakin osa kirjoittajista 
sai suorastaan palella. 
7.;',Z47/$4,p  Markku Parkkonen 



Sijoituskilpailun paras 
Joutsassa oil Antti 
Hamakiinen (2. oik.). 
Oikealla kolmanneksi 
tullut Matti Paananen. 
Palkinnot jakoivat 
Sysman Seiiistopankin 
pankinjohtaja Matti 
Virtanen ja sijoitus-
neuvoja Merja Hima-
nen. Toiseksi sijoittu-
nut Tuomas Hamakii-
nen puuttuu kuvasta. 

Sysman Saastopankin sijoitus-
kilpailu on lahtoisin pankin omas-
ta aloitteesta. Kilpailun paikallis-
varia lisaa se, etta sen teknisen in-
ternet-toteutuksen on tehnyt jout-
salaisen Petri Liukkosen johtama 
sysmalainen Perlasoft Oy. Ideaa 
toteutti tang vuonna mytis kaksi  

muuta Sdastopankkia. 
Sijoituskilpailun kolme paras-

ta palkittiin Saastopankin rahasto-
osuuksilla. Lisaksi aktiivisimmin 
osallistunut luokka eli ylaasteen 
9A palkittiin erikseen. 

Sijoituskilpailun 	parhaat 
(lahttisumma 10.000 euroa): 1) 

Antti Hamalainen (9C) 17.501,79 
e, 2) Tuomas HAmalainen (2.) 
17.131,33 e, 3) Matti Paananen 
(2.) 14.792,47, 4) Ville Pesonen 
(1.) 14471,72 e, 5) Harri Onali 
(1.) 13.060,84. 

Markku Parkkonen 
zlh -0 r 

Veljekset parhaita 
osakesijoittajia 

■ Joutsalaiset veljekset Antti ja 
Tuomas Hamfilainen osoittau-
tuivat paikkakunnan parhaiksi si-
joittajiksi Sysman Sdastopankin 
jarjestdmassa sij oituskilpailus-
sa. Yldasteen 9C-luokan oppilaan 
Antti Hamaldisen 10.000 euron si-
joitus kasvoi 17.502 euroon ja lu-
kion kakkosluokalla opiskelevan 
Tuomaksen sijoitus 17.131 eu-
roon. Kolmannelle sijalle selvisi 
lukion kakkosluokkalainen Matti 
Paananen 14.792 euron sallcul-
laan. 

Kilpailuun osallistui Joutsassa 
yhteensd 75 ylaasteen yhdeksan-
nen luokan ja sekd lukion oppilas-
ta. Kilpailu toteutettiin internetissa 
siten, eta jokaisella osallistujal-
la oh 10.000 euron kuvitteellinen 
alkupotti, joka "sijoitettiin" oikei- 

siin osakkeisiin. Osakkeita saattoi 
myos kilpailun aikana mddrdtyilld 
viikoilla ostaa ja myydd. Kilpailu-
aika oli 1.11.2004-28.2.2005. 

Nuorten sijoittajien toimintaa 
helpotti se, did kilpailussa osak-
keita myytiin ja ostettiin edellisen 
paiva kurssilla: tarkkaavaisesti 
kursseja seuranneet py-styivat nain 
hyodyntamdan ostopdivan kurssi-
kehitystd suunnitellessaan sallcku-
aan. 

Voittaja Antti Hamalainen 
kertoikin ostaneensa lahinna niita 
osakkeita, jotka olivat ostoviikolla 
kovimmassa nousussa. Hamaldi-
nen ja kolmanneksi tullut Paana-
nen totesivat, ettei sijoituksia suin-
kaan tehty umpimahkadn, vaan 
kaikista osakesalkun yrityksista 
myos kaivettiin tietoa erikseen. 

Opettaj anvirkoj a 
haettavaksi 
■ Joutsan sivistyslautakunta on 
pdattanyt julistaa haettavaksi yla-
asteen matematiikan, fysiikan ja 
kemian lehtorin viran sekd pe-
ruskoulun ja lukion yhteiset ku-
vaamataidon tuntiopettajan viran, 
oppilaanohjauksen lehtorin viran 
sekd tyttojen liikunnanopettajan 
viran. Myos lukion ja peruskou-
lun yhteinen englannin ja ruotsin 
kielen lehtorin virka pdatettiin ju-
listaa haettavaksi. Sen sijaan luki-
on englannin kielen lehtorin virka 
pdatettiin jattad tayttamatta. 

Sivistyslautakunta esittaa kan-
salaisopistolle, eta opiston toi-
minnassa otettaisiin huomioon pe-
ruskoulun taito- ja taideaineiden 
opettajien lisaantyva tuntien tarve. 
Opettajien tunnit peruskoulussa 
vahenevat, koska opetussuunni-
telman mukaan valinnaisaineiden 
tuntimadra pienenee. Kansalais-
opistolta toivotaan loytyvan thy-
tetunteja kyseisten aineiden opet-
tajille. Yhteisid virkoja sivistys-
lautakunta ei kuitenkaan ainakaan 
yield tassa v ihsasa esitkEerus-
tettavaksi.  j-  /Vb -0S 

Anne Parviainen 



Elisa Rantalainen Pahattarena mu-. 
sikaalin nayttavimmOssa tanssikoh- 
tauksessa. 

Padosapari Johanna Salonen ja Samuli Pullinen tulkitsivat koskettavasti 

Satua ja tarinaa on 
taysverinen musikaali 

Hyvia uutisia: jos haluaa tang 
kesana nauttia hyvasta musiikki- 
teatterista, ei tarvitse matkustaa 
merta edemmas kalaan. Kari Ki- k 
visaaren tuottama Satua ja 

- naa -musikaali tayttaa paikkansa 
hienojen musiikki- ja tanssisuo- 
ritusten seka huumorin puolesta. 
Kun puvustukseen, valaistukseen 
ja lavastukseenkin on kaytetty 

11-  aikaa, taitoa ja vaivaa, jad oike- 
astaan musikaalista kaipaamaan 
vain kunnollista esitystilaa.  Luki- 
on sali ei ole ku.nnollinen teatteri- 
tila, vaikka aanentoistotaito onkin 
paikkakunnalla noussut sine tasol- 
le ettei salin "akustiikka" pahem- 
min haittaa rytmimusiikinkaan 
esittamista. 

Satua ja tarinaa on Kivisaari- 
r, tuotannon kolmas musikaali ja en- 

simmainen, joka on tehty paaosin 
• nuorten esiintyjien voimin. Mu- 

siikkiteafterin perinteen mukaises- 
I ti tarina saa antaa sijaa musiikille 

ja tanssille. Lyhyesti kerrottuna 
juoni seuraa Prinsessa Ruususen 

3  tarinaa, mutta mukaan on pan- 
to mausteita Jilin Star Wars kuin 

a Moulin Rouge -elokuvistakin. Si- 
▪ nansa laulujen valiin kirjoitetut 
▪ kohtaukset ovat hauskoja, eika. 
2 Kari, Kati ja Heli Kivisaaren ka- 
g sikirjoitus jaa missaan vaiheessa 

junnaamaan, mista ansionsa kuu- 
luu myos ohjaaja Maritta Ak- t• 
man-Mustoselle. 

Kaiken perustana musikaalissa 
on Sakari Ainalin johtama erin- ;) 

. omainen orkesteri, joka koostuu 
ammattimuusikoista. Bondi soit- 
taa viimeisen padlle tarkasti ja 
myos riittavan eleettomasti, jotta 
se ei varasta paaosaa laulajilta ja 
tans sij oilta. 

Joutsalaismusikaalien tanssi- Moulin Rouge -eiokuvasta tutun Come what may -kappaleen. 
ryhmat tuntuvat parantavan tahti- 
aan musikaali musikaalilta. Tassa sa kohdissa tuntui, etta lavalla on 	Laulajista kaikki selvidvat vd- 
varmasti nakyy The Golden Vel- joukko ammattilaisia, eika pienen hintaankin hyvin, tosin joissain 
vetin tekema tyo. Hienoimmis- paikkakunnan amatoorit. 	suorituksissa joudutaan ottamaan 



Heti Metsanen oil hulvattoman hauska. 

-+ - 

Luokkakokous aloitettiin Kirkonmeieita. Entiset oppilaat laskivat kukkasia 
rehtori Antti Hossolan ja matematiikanopettaja 	Kaurasen haudoille. 

Yhteiskoululaiset 
kokoontuivat 

tulkintaa avuksi, kun aani ei rii-
ta. Kolme nuorta naista on kuiten-
kin syyta nostaa eturiviin ja kolme 
muuta heti heidan taakseen. Jo-
hanna Salosen kyvyt upeana tul-
kitsijana ovat olleet jo pitempaan 
tiedossa, eika han nytkaan peta. 
Emmi Aarnion kyvyt suorastaan 
puhkeavat kukkaan hienoissa bal-
ladeissa. Myos Elisa Rantalaisen 
aani on kohdallaan ja kun samalla 
tanssi sujuu nayttavasti, on Elisas-
ta tulossa varteenotettava musi-
kaal ikyky. 

Hyvin esille nousevat myos 
haltijakummit Hell Niemi, Kati 
Kivisaari ja Hanna Ramo. Nuor-
ten hyvasta musiikillisesta itse-
tunnosta kertoo se, eta he vievat 
hienosti lapi kohtalaisen vaikean 
Lady Marmalade -kappaleen. Te-
kemisen ilo nakyy ja kuuluu. 

Musikaalin hauskimman roo-
lin vetaa Urkkijakorppi Heli Met-
sanen, tosin osa huumoripisteis-
tä on tassa tapauksessa annettava 
puvustajille aivan hulvattomasta 
rooliasusta. 

Kaiken kaikkiaan on hienoa, 
etta paikalliset nuoret ovat saaneet 
mandollisuuden toteuttaa  tallai-
sen projektin. Kun samaan aikaan 
nuoria on mukana myos Teatteri-
koneen produktiossa, on siemen 
paikalliselle nuorisoteatterille kyl-
vetty. Ottaisikohan joku taman 
saran hoitaakseen pitemmallakin 
tahtaimella? 

Markku Parkkonen 

Koulukeskuksen 
korjaus- 
suunnittelij at 
valittiin 

„5. 
■ Joutsan 	anhallitus on va- 
linnut Koulukeskuksen peruskor-
jaushankkeen arkkitehtisuunnit-
telijaksi Arkkitehtitoimisto Pekka 
Paavola Oy:n. 

S ahkosuunnittelij aksi valittiin 
Insinooritoimisto Juha Kangas-
vieri Oy, LV1A-suunnittelijaksi 
LV1-insinooritoimisto Pikki Oy ja 
rakennesuunnittelij aksi Ins inoori-
toimi sto Controlteam Oy. 

Koulumaen pentskorjausta on 
suunniteltu vuodeksi 2007. Tar-
koituksena on korjata koulutilat 
siten, etta ne antavat mandollisuu-
den yhtenaisen 1.-9. -luokat kasit-
tavan perusopetuksen jarjestami-
seen. Tiloissa tulisivat toimimaan 
Joutsan lukio seka yhtenaiskoulu 
eli nykyiset Pohvinrinteen koulu 
ja Joutsan-Luhangan ylaaste. 

Petuskorjausta valmistelemaan 
on jo aiemmin asetettu suunnitte-
lutoimikunta, jota johtaa kunnan-
johtaja Harri Nissinen. 

■ Joutsan yhteiskoulusta kevaal-
la 1955 pitivat luokkakokoustaan 
Joutsassa viime tiistaina. Tapah-
tuma alkoi kirkonmaelta, jossa 
tutustuttiin Joutsan kirkkoon ja 
vietiin kukkasia yhteiskoulun reh-
tori Antti Hossolan seka matema-
tiikanopettaja Iivari Kaurasen 
haudoille. Kirkonkylalta jatkettiin 
Kaivomden tuvalle lounastamaan 
ja muistelemaan mennein. 

Luokkakokouksessa oli muka-
na 17 keskikoulusta vuonna -55 
valmistunutta. Suunnillaan samal- 

la porukalla kokoonnuttiin myos 
viisi vuotta sitten, silloin kokous-
paikkana oli Tammijarven Ruoh-
tula. 

— Ajattelimme, etta nyt ei enda 
pideta viiden vuoden taukoja, 
vaan kokoonnutaan uudelleen vii-
meistaan kanden vuoden paasta. 
Kokoontumispaikaksi suunnitel-
tiin alustavasti Leivonmaen kan-
sallispuistoa, kertoi tapahtuman 
jarjestelyissa mukana ollut Irja 
Kosonen , o Pvela). 

'Anne Parviainen 

Anne Parviainen 



Latva paljasti viikko sitten Matematiikkaolympialaisten muistolaatan Olympiapuistossa. Henkiseksi pe-
innoksi 	opettajille hiin antoi tehtaviiksi kertoa kisoista ja puiston tarkoituksesta Koulumiien nuorille. 

Joutsakin on isannoinyt olympialaisia 
■ Nain MM-kisojen aikana on 
'hyva palauttaa mieliin, etta Jout-
sakin on saanut vastata pera-
ti olympialaisten j arj estamises-
ta. Kyseessa olivat kansainvaliset 
Matematiikkaolympialaiset, jotka 
jarjestettiin 20 vuotta sitten 1.7.-
10.7.1985. Jotta kisat eivat painui-
si unholaan jalkipolvien mielesta, 
paljastettiin tapahtuman kunniaksi 
muistolaatta viikko sitten. Laat- 

ta sijaitsee Koulumaella olevassa 
Olynipiapuistossa, jonka puut on 
istutettu kyseisten kisojen yhtey-
dessa. Tassa on muuten yksi syy 
laatan paljastamiseen, sills moni-
kaan oppilaista ei tieda puiston ni-
med saatikka nimen taustaa. 

IMO-85 -muistolaatan (Inter-
national Mathematic Olympiad) 
julkistamistilaisuus kerasi vali- 

koituneen joukon aikoinaan kisan 
jarjestelyissa mukana olleita vah-
vistettuna kunnan korkeimmalla 
johdolla. Tilaisuudessa puhunut 
silloisen jarjestelytoimikunnan 
puheenjohtaja Heimo Latva ker-
toi, etta kisoja pidettiin tavallisuu-
desta poikkeavina. 

— Yleensa kisat ovat vahintaan 
suurkaupungeissa, me suomalaiset 
taas halusimme esitella maaseu- 

tua. Vastakkain olivat Vierumaki 
ja Joutsa, joista paatoimikunta va-
litsi viimeksi mainitun. 

Vaikka Latva ei tata itse sano-
nut, ilman hanen toimiaan Joutsa 
ei olisi saanut kisoja. Paikallisis-
sa jarjestelyissa avustivat seudun 
parhaat voimat, mills varmistet-
tiin kisojen onnistuminen. Nuoria 
matemaatikkoja saapui paikka-
kunnalle 38 maasta yhteensa 208. 
Tyttoja osanottajista oli kuusi. 
Edustettuina olivat kaikki suurval-
lat Yhdysvaltoja, Neuvostoliittoa, 
Japania ja Kiinaa mytiten. Joutsan 
olympialaiset olivat jarjestyksessa 
26:nnet. Kilpailuperinne on alka-
nut 1950-luvulla. 

Suomen kisan jarjestelyista 
vastasivat paaasiassa Matemaat-
tisten aineiden opettajien liitto 
MAOL ry. Avajaiset pidettiin 3.7. 
ja niiden jalkeen kukin joukkue, 
kouluhallitus ja jarjestelytoimi-
kunta istuttivat oman puunsa tule-
vaan Olympiapuistoon. Idea tahan 
oli lahtoisin Valto Mantylalta. 
Osallisia tams kiinnosti niin pal-
jon, etta tiettavasti ainakin Ko-
lumbi an joukkueen edustaj at kavi-
vat seuraavana vuonna katsomas-
sa puunsa menestymista, sills ihan 
jokainen puu ei koskaan lahtenyt 
kasvamaan. 

Kilpailujen lisaksi ohjelmas-
sa oli runsaasti tutustumiskayn-
teja selca suomalaiseen kulttuurin 
esittelya. Niinpa Joutsassakin vaki 
perehtyi nuotanvetoon, rantakalan 
syontiin, savusaunaan, puujaloil-
la kavelyyn, pussitappeluihin ja 
lavatansseihin. Seppo Pankalai-
nen kokosi konsertin valikoimasta 
kansainvatiga  nkt -3eldcia. 

cc 	
Janne  Airaksi nen 

Kouluille rahaa 
ymparisto- 
kasvatulcseen 
■ Ymparistoministerio on 
myontanyt 6.000 euron 
avustuksen Joutsan-Luhan-
gan ylaasteen ja Leivon-
maen koulujen yhteiseen 
Oma kansallispuisto tutuksi 
-hankkeeseen. Alustavasti 
mukaan on kaavailtu myos 
Toivakan-Leivonmaen yla-
astetta. 

— Tarkoituksena on tuot-
taa Leivonmaen kansallis-
puistoon liittyvaa ymparis-
tokasvatusmateriaalia kou- 

luille seka muille puistossa 
kavijoille. Toivomme, etta 
Jyvaskylan opettajankoulu-
tuslaitokselta loytyisi joku 
graduntekija, joka haluai-
si tuottaa tats materiaalia. 
Koulut toimisivat materiaa-
lin testaajina, kertoo ylaas-
teen rehtori Sami Lahti. 

Hanke kaynnistyy elo-
kuulla. Hankkeen jatkoksi 
on kaavailtu lukion Visu-
hanketta, jonka puitteissa 
materiaali voitaisiin myos 
laittaa internetiin. 

Ymparistoministerio 
myonsi ymparistokasvatus-
hankkeisiin rahaa yhteensa 
130.000 euroa. 

Markku Parkko nen 

Valmistuneita 
■ Joutsalainen Jussi Seppala on 
suorittanut tyon ohessa filosofian 
maisterin tutkinnon. Han valmis-
tui Jyvaskylan yliopistosta paaai-
neenaan tietotekniikk4 

Vaitoksia 

■ Risto Kontio on vaitellyt laa-
ketieteen ja kirurgian tohtoriksi 
Helsingin yliopistossa 23.9.2005. 

Vaitoskirjan aiheena oli silma-
kuopan traumaattisten murtumi-
en hoito. Kontio valmistui yliop-
pilaaksi Jojitsan lukiosta vuonna 
1974.  /S4 fit 



Poimintoja Joutsan kunnan 
strategiaehdotuksesta: 

- Kunta el takaa yrittajien lainoja. 
- Veroprosentit pidetaan kilpailukykyisina. 
- Kunta ei tuota itse kaikkia palveluia. 
- Kunnan elinkeinotoimi organisoidaan uudel- 
leen 2005. 
- Vesihuolto yhtioitetaan. 
- Kunnassa toimii Iukio. 
Strategiaehdotukseen voi tutustua Joutsan 
kunnan nettisivuilla. v s/  

Joutsan ja Hartolan kunnat virittelevat opettajayhteistyota 

Voimavarojen yhdistamisesta 
potkua opetustyohon 
■ — Valtiovallan taholta tulee 
koko ajan paineita yhteistyon ke-
hittamiseen koulupuolella. Kun 
on ajoissa liikkeella, saa valita 
kenen kanssa yhteistyOta tekee. 
Myohemmin ehka syntyy tilanne, 
jossa yhteistyOkumppanit maara-
taan muualta kasin. 

Nain perusteli Hartolan sivis-
tystoimenjohtaja Irja Seppa-
nen viriamassa olevaa yhteistyo-
ta Joutsan ja Hartolan opettajien 
kesken. Perusteita Joutsan ja Har-
tolan yhteistyolle opetustoimes-
sa loytyi muitakin; vaikka kunnat 
sijaitsevatkin ja maakun-
tarajan kanden puolen, ne ovat 
asukasmaaraltaan ja toiminnoil-
taan hyvin samantyyppisia. Har- 

_.1  tolassa ei ole omaa lukiota, joten 
monet suuntaavat jatko-opintoihin 
Joutsaan. Peruskoululaisiakin kay 
Hartolasta Joutsan p_uolella kou-
lussa. 

— Kum oppilasmairat vahene-
vat ja kouluverkko harvenee, kai-
kenlaiset rajat laanirajoista lahtien 
joutavat vaistymaan, huomautti 

• .; Joutsan sivistystoimenjohtaja Jor- 
I ma Makinen. 

Yhteistyokuvioiden virittely 
alkoi Lana syksyna. Viime viikon 
keskiviikkona Joutsan ja Hartolan 

opettajat kokoontuivat Hartolan 
kirkonkylan ala-asteelle tutustu-
maan toisiinsa ja pohtimaan tar-
kemmin, miten yhteistyota lande-
taan kehittamaan. Opettajat voivat 
halutessaan muodostaa tyoryhmia 
tai tyopareja, jotka kokoontuvat 
sovitun aikataulun mukaan. Kuu-
lumisia voi vaihtoa sahkopostilla 
ja jos niin sovitaan, opettajat voi-
vat kokeilla vaikkapa tyopaikan 
vaihtoa kuntien valilla. Jatkossa 
kysymykseen voisivat tulla myos 
yhteiset arviointikriteerit ja yhtei-
nen sijaispankki. 

Irja Seppasen mukaan liikkeel-
le4andetaan talla kertaa opettajien 
kautt'a, hallinnollinen yhteisty6 tu-
lee mukaan vasta toissijaisena ta-
voitteena. 

— Tavoitteena on lisata opet-
tajien hyvinvointia ja tyossa jak-
samista. Kun opettaja voi hyvin, 
se vaikuttaa kaikkeen toimintaan 
kouluissa aina oppimistuloksia 
myoten, Irja Seppanen muistuttaa. 

Keskiviikon tilaisuus osoitti, 
etta opettajat ovat innolla lahte-
neet mukaan yhteistyota kehitta-
maan. Suurin osa peruskoulujen 
opettajista oli mukana tapaami-
sessa ja kuulumisten lisaksi vaih-
dettiin innolla yhteystietoja myo- 

hempaa kanssakaymista silmalla 
pitaen. Hartolalaiset perustivat ta-
paamista varten jopa bandin, joka 
viihdytti opettajakuntaa vakavam-
man asian lomassa. Hartolan kir-
konkylan ala-asteen opettajat esit-
telivat ylpeina Joutsan opettajille 
koulunsa tiloja. 

— Edellisen kerran joutsalaiset 
kavivat meilla seitseman vuotta  

sitten tutustumassa sane 
kirkonkylan ala-asteeseen. Tim 
kertaa esiteltavana on viime 
vaana valmistunut tekstiilityan j 
teknisen tyOn luokkien sane= 
us, johon olemme olleet er;rAln 
tyytyvaisia, kertoi rehtori H21111111 
Horttanainen Hartolan kirk 

kRulultar, 
'V t.' a)  An ne Parvia'rer 

Sivistystoimenjohtajat forma Makinen ja Irja Seppeinen olivat 
alueensa opettajakuntaan. Innostusta loytyy koulutydn ohella vieki 
yhteistyokuvioiden kehittdmiseenkin. 



Jatkossa yli puolet 
Pioneerirylcmenttiin 
■ Seudun nuorille miehille pi-
dettiin kutsunnat Joutsan seura-
kuntatalolla keskiviikkona. Tana 
vuonna vuorossa ovat 1987 synty-
neet nuoret miehet, joita on Keski-
Suomessa 1.634. Joutsasta paikal-
la oli 26 henkea, Leivonmaelta 12 
ja Luhangasta 5. Lisaksi Joutsasta 
osallistui kutsuntoihin viisi uudel-
leen tarkastettavaa. 

Kutstmnoissa 	asevelvolliset 
maarataan astumaan varusmies-
palvelukseen kanden tulevan vuo-
den aikana. Vuonna 2006 saapu-
miserien aloittamispaivat ovat 9.1. 
ja 10.7. ja vuonna 2007 astutaan 
palvelukseen 8.1. ja 9.7. 

Savon Prikaatin piakkoin koit-
tavan lakkauttamisen vuoksi Mik-
keliin ei enda maarata miehia 
palvelukseen. Sen vuoksi Keski- 

- Suomen varuskuntiin Keuruulle 
ja Tikkakoskelle tullaan jatkossa 
maaradmaan jopa 80 prosenttia 
maakunnan asevelvollisista. Pio-
neerirykmentti ottaa vastaan heists 
vuonna 2007 perati 58 prosenttia. 
Sotilaslaanilla on myos kiintio Ve-
karajarvelle Karjalan Prikaatiin. 

Petteri Leppanen ja Jaakko 
Peltonen Luhangasta saivat mui-
den mukana palveluspaikan. Lep-
pasella on lahto Karjalan Prikaa-
tiin tammikuussa 2007. Peltonen 
maarattiin Keuruulle sotilaspolii-
siksi, mutta han aikoo hakea Po-
rin Prikaatiin kansainvalisiin teh-
taviin valmiusjoukkoihin. Mitaan 
erikoisempia koulutushaaratoivei-
ta miehet eivat esittaneet. 

Janne Airaksinen 
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Petteri Leppanen (vas.) kihtee Karjalan Prikaatiin tammikuussa 2007. 
Pioneerirykmentti etsi isoraamisia miehiii sotilaspoiiiseiksi, ja sen vuoksi 
Jaakko Peltonen mdareittiin naihin tehteiviin Keuruulle. Han aikoo tosin 
hakea Porin Prikaatiin valmiusjoukkokoulutukseen. 

Jciutsan teknisen toimen 
investointiehdotus vuodelle 2006 
Kiinteistot 
Toimintakeskus, saneeraus 
Kirkkokankaan palvelutalo, 
kattoremontti 
Vanhainkoti, saunan korj., 
kaytavien maalaus 
Lukio 2.330.000 
- suunnittelu 
- rakentaminen 
- rahoitusosuus 
- Netto (kunnan osuus ) 

Yhfinaiskbulu 3.647.000 
- suunnittelu 
- rakentaminen 

rahoitusosuus 
- Netto 
Liikuntahalli 
- rahoitusosuus 
- Netto 

Joutsan 
kouluremontit 
listoilla 
■ Joutsan koul jen saneeraukset 
ovat pysyneet valtion listoilla enti-
silla paikoillaan. Opetusministerio 
on vahvistanut koulutuksen penis-
tamishankkeiden rahoitussuunni-
telman vuosille 2006-2009. 

Joutsan lukiorakermuksen pe-
ruskorjaus on suunnitelmissa vuo-
della 2007 ja ylaasteen seka Poh-
vinrinteen remontit vuodella 2009. 
Lukioremontin kustannusarvio on 
3,1 miljoonaa euroa. Ylaasteen ja 
Pohvinrinteen remonttiin arvioi-
daan menevan 3,5 miljoonaa eu-
roa. Valtionosuus molemmissa re-
monteissa on 50 prosenttia. 

— Hankkeet nayttavat menevan 
eteenpain hyvassa myotatuulessa. 
Lukion osalta suunnittelutyo on 
taydessa vauhdissa ja kunnankin 
puolelta on valmius aloittaa sa-
neeraus vuonna 2007, kommentoi 
sivistystoimenjohtaj a Jorma Ma-
kinen. 

Valtio on varaamassa lukion re-
'monttiin jopa aiempaa enemman 
rahaa. Lukion osalta on aiemmin 
puhuttu 2,5 miljoonan remontis-
ta, mutta nyt valtion hyvaksyma 
kustannusarvio on siis kasvanut 
3,1 milj oonaan. Tama mandollis-
taa koko lukiorakennuksen sanee-
rauksen. 

Markku Parkkonen 
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Eri laani ei esta opetustoimen yhteistyOta Hartolassa ja Joutsassa 

Hwat IhmIssuhteot 
auttavat aksamaan 
MATTI RUTONEN, TEKSTI JA KUVAT 

Hartolassa ja Joutsassa on aloi-
tettu uudenkaltainen yhteistoi-
minta opetustoimessa yli laani-
rajojen. Painopiste on opetta- 
jien tyossajaksamisessa ja hal-
linnollisessa yhteistyossa. 

Tyaparille voi kertoa 

omista tuntemuksista, 

hakea jopa Iohtua ja 

tukea mandollisissa 

tyahtin iiittyvissa 

ongelmatilanteissa. 

■ Koulun  kaytavalta Hartolan kirkonky-
lassa kuuluu opettajien iloista puheen- 

sorinaa. Kaikki ovat kuin vanhoja tuttuja kes-
kenaan, vaikka koolla on opettajia kandesta 
kunnasta, Hartolasta ja Joutsasta. Ja viela eri 
laaneista. Syksyinen ilta on saanut Iiikkeelle 
monta kymmenta opettajaa. Se on paljon, 
kun Joutsassa on asukkaita 4 100 ja Hartolas-
sa 3 800. 

Yksi illan iloisimmista osallistujista on Har-
tolan sivistystoimenjohtaja Ida Seppanen, 
joka on yhteistyon varsinainen kaynnistaja. 

— Kuntien valinen yhteistyo on nyt in, ja 
siihen kehottavat myos Opetushallitus ja pe-
rusopetuksen opetussuunnitelman perusteet. 
Haluamme toimia toiveiden mukaisesti. Naa-
purikunta Joutsa kuuluu toiseen laaniin, mut-
ta yhteinen historia on saanut meidat kallis-
tumaan sinne pain. Sanat ovat muuttuneet 
teoiksi, Seppanen perustelee. 

Han iloitsee siita, etta Joutsassa ja Harto-
lassa on landetty Iiikkeelle etujunassa. 

- Olemme saaneet itse valita yhteistyo- 
kumppanin. 

Joutsan sivistystoimenjohtajan Jorma 
Makisen mielesta on tarkeaa, etta kun kou-
Iuverkko harvenee, sen pitaa palvella uudella 
tavalla yli kunta- ja laanirajojen. 

Monenmuotoista yhteistyiita 
Hartolan ja joutsan yhteistyo alkoi viime ke- 
vaana. Painopisteita ovat opettajien tyokyky 

ja tyossajaksaminen seka hallinnollinen yh-
teistyo. Opettajat muodostavat tyopareja, 
jotka vaihtavat nakemyksiaan ja ajatuksiaan, 
mutta halutessaan myos ty6paikkoja viikoksi 
tai kandeksi. 

— Tyopari-idea syntyi kevaalla, ja oli haus-
ka lukea juttua Opettaja-lehdesta kandesta 
miesopesta, jotka olivat vaihtaneet tybpaik-
koja, Seppanen kertoo. 

Tana syksyna oli yhteistyohon osallistu-
vien opettajien ja rehtoreiden kanssa ensin 
yhteinen tutustumistilaisuus Hartolassa, jon-
ka jalkeen alkoi opettajien pari- tai erityis-
opettajien ryhmatyoskentely. Hallinnollisella 
tasolla yhteistyo on aluillaan ja tarkoittaa yh-
teisia laatukriteereita tyon tuloksen ja laadun 
arvioimiseksi ja yhteista sijaispankkia. 

Hartolassa aloitti syyskuun puolivalissa 
opettajien avoin keskusteluryhma, jota vetaa 
kaksi tyonohjaajaa. Ryhman ideana on hyo-
dyntaa vertaistukea ja asioiden jakamista. 

Joutsan opettajat kutsuivat hartolalaiset 
marraskuun puolivalissa Pohvinrinteen kou-
lune. Yhteistyo on alkanut vahitelien myos eri 
opettajien seka musiikista innostuneiden 
opettajien kesken. 

— Hyvat ihmissuhteet ja tuki ovat ne teki-
jat, jotka auttavat jaksamaan aina rajummas-
sa tyoelamassa. Ryhma ei ole tyonohjausryh-
ma, vaikka samoja elementteja loytyy. Ryh-
maan voi tulla silloin, kun opettaja haluaa ja 
siihen on tarvetta. 

Seppanen tandentaa pienten kuntien 
olevan valtiolle halpoja. 

— Suomen sata pieninta kuntaa kayttaa 
kolme prosenttia kuntasektorin kaikista me-
noista, ja niista kolmesta prosentista 70 pro-
senttia menee terveyspalveluihin. Pienissa 
kunnissa on totuttu elamaan saasteliaasti ja 
loytamaan omia keinoja selvita; keinoja, jois-
sa ei tarvita suuria maaria rahaa. Naille luo-
ville selviytymiskeinoille tulisi antaa tilaa eika 
sanella valtion taholta, kuinka asiat tulee teh-
da. Mielestani paatosvallan on oltava siella, 
missa toiminta jarjestetaan, irja Seppanen 
painottaa. 

Tukea ja Iohtua 
Luokanopettaja Petri Vornanen Hartolasta 
on saanut tyoparikseen joutsalaisen kollegan 



.Marja Raiskinmeiki ja Petri Vornanen pitaveit tyeiparia mainiona juttuna. 

Marja Raiskinmaen. He ovat olleet yhtey-
dessa toisiinsa puhelimitse ja sahkopostitse. 
Syyskuussa ja marraskuussa molemmat olivat 
niin ikaan mukana yhteistapaamisessa. 

Petrin ja Marjan konkreettisiin suunni-
telmiin kuuluu kaksi yhteista koulupaivaa 
Joutsan ja Hartolan nelosten kesken, toinen 
Hartolassa ja toinen Joutsassa. Sita ennen 
oppilaat tulevat tutustumaan toisiinsa jon-
kin yhteisen aidinkielen kirjoitusprojektin 
merkeissa. 

— Tyoparin saaminen naapurikunnasta on 
minulle tarkeaa, koska koulussamme on kaik-
kia muita luokka-asteita kaksi paitsi nelos-
luokkia, jota itse opetan. Omassa koulussani 
yhteista omaa luokkaa koskevaa suunnittelua 
ei juuri voi tehda, joten tuen saaminen naa-
purikunnasta kannattaa hyodyntaa. Yleensa 
yhdessa tekemalla 1+1 on enemman kuin 
kaksi. Tottakai fyysinen matka tuo omat on-
gelmansa. Yhteista aikaa ei tando loytya, 
vaikka halua olisi. Sahkopostin kautta ajatuk-
sia voi vaihtaa, mutta siita ei ole samaa hyO-
tya kuin kasvotusten kayty ideoiden suunnit-
telu ja kehittely, Petri kertoo. 

Hanen mukaansa opevaihtoa voisi ajatel-
Ia pikku patkaksi, esimerkiksi viikoksi. 

— Joutsassa olevan luokan pitaisi kuitenkin 
olla tuttu. Silloin siita saisi seka itse etta luok- 

ka suurimman hyodyn. En olisi luokalle vain 
vieras sijainen, Petri sanoo. 

Marja pitaa ty6paria mainiona juttuna. 
— En osaa eritella, miten ty6pari on muut-

tanut opettajan tyotani. Tyoparin saatuani 
tyoni on helpottunut, koska saan vertaistu-
kea. Yhteistyo on kaikin puolin hyvin antoi-
saa. Erityisen hyvin tyoparin kanssa yhteistyo 
onnistuu, kun tams tyoskentelee samalla 
koululla. Valituntien aikana on nopea ja help-
po vaihtaa ajatuksia ja ideoita koulutyosta. 
Tyiiparille voi kertoa omista tuntemuksista, 
hakea jopa Iohtua ja tukea mandollisissa tyo-
han liittyvissa ongelmatilanteissa. Tyoparin 
kanssa voi jakaa omaa tyotaan monella taval-
la. Tuntien ideointi ja suunnittelu on yksi erit-
thin antoisa yhteistyiimuoto. 

— Minutia ei ole omalla koululla tyoparia, 
ja se on kylla suuri puute. Onneksi Hartolasta 
sain sellaisen. Nyt voin pohtia kaikenlaisia 
asioita Petrin kanssa. Sahkoposti, puhelin ja 
satunnaiset tapaamiset toimivat yhteistyom-
me valineina. Arki vain on kovin kiireista, se 
vie mukanaan ja aikaa yhteydenpitoon tun-
tuu olevan Iiian vahan. 

Uutta potkua 
Marja sanoo Hartolan tyiiparin antavan uusia 
mandollisuuksia tyoskentelyyn, silly kaytossa 

on kaksi paikkakuntaa, kaksi koulua, kaksi 
opettajaa — kaikkea siis kaksinkertainen maard. 

— Olemme muun muassa suunnitelleet 
tekevamme vierailuja puolin ja toisin. Ensim-
mainen oppilaiden valinen kohtaaminen pi-
taisi olla viela ennen joulua, kun landemme 
tutustumaan Hartolan kouluun ja koulu-
laisiin. T5ta ennen aiomme video- ja kirjoi-
tusprojektin avulla tutustuttaa oppilaita jo 
etukateen toisiinsa. Olemme myiis heitelleet 
ajatuksia yhteisista yokouluista ja retkista. 

— Opettajien vaihto on yksi koulujen va-
linen yhteistyomuoto. En mielellani lahtisi 
"vieraaseen" Iuokkaan vaihto-opettajaksi. 
Tama ei poikkeaisi sijaisjarjestelyista kovin-
kaan paljon. Kunhan olen tutustunut luok-
kaan ja luokka minuun, vaihto voisi olla 
mandollista. Muun muassa nailla edellytyk-
silla voisin ajatella lahtevani vaihtoon Harto-
laan esimerkiksi viikon ajaksi, en ehka kui-
tenkaan kovin paljon pidemmaksi aikaa. 
Vaihto varmasti antaisi uutta potkua, ajatuk-
sia ja ideoita tyohoni. Tosin omalla kohdal-
lani vaihtoajatusta hidastaa se, etta jo val-
miiksi melko pitka tyornatkani ja siihen ku-
luva aika edelleen pidentyisi, Marja miettii. 



Ukko Liuk-
konen esitteli 
Sharp-tietoko-
netta. Kyseinen 
kone on lukion 
ensimmai- 
nen tietokone 

9 70-luvulta. 
Kone osaa mm. 
soittaa musiik- 

Fysiikan ihmeita 
koettiin lukiolla 
■ Fysiikka on ihmeellinen juttu. 
Nain voisi todeta lukiossa jarjeste-
tyn teknologiapaivan jalkeen, j on-
ka opettajat Matti Niemi ja 

Kurki olivat jarjestaneet juhlan 
kunniaksi. Nimittain 100 vuotta 
muuan herra nimelta A. Einstein 
antoi selityksen muun muassa sit- 
le, miksi hiukkaset tanssivat nes-
teessa. Muutakin tams nero keksi, 
joten merkkivuotta muistettiin lu-
kiossa "hammentavilla spektaak-
keleilla". 

Haastavin koe tehtiin urheilu-
kentalla, jossa yritettiin puristaa 
oljytynnyri kasaan ilmanpaineel-
1a. 

— Otetaan sadan litran tynnyri, 
kuumennetaan kiehuvaksi sinne 
kaadettu 30 litran maara vetta, sul-
jetaan kaikki aukot mandollisim-
man tiiviisti ja suihkutetaan kyl-
maa vetta kylkeen. Sisalla oleva 
vesihoyry supistuu, jolloin ulko-
puolen paine on suurempi kuin si-
sapuolen. Tama taas johtaa tynny-
rin rytistymiseen, kuvaili opettaja 
Niemi koetta. 

Palokunnan avustuksella nthn 
tehtiin, mutta ilmeisesti tynnyri ei 
()Hut aivan tiivis, silly kovinkaan 
ruttuun koevalinetta ei saatu. To-
sin tynnyrin kylkeen syntyi pieni 
painuma, mika antoi .uskoa teori-
an paikkansapitavyyteen. Oluttol-
killa luokkaolosuhteissa vastaava 
koe kuulemma onnistuu paljon 
helpommin. Mikko Huuskonen naytti hoyrykoneen periaatteen. Generaattorin avulla 

tastakin saataisiin energiaa esille. Hoyry taas voidaan tuottaa vaikka ydin-
voimalla tai maakaasulla. 

Sisalla luokissa oh useita mui-
takin rasteja, joissa esiteltiin tie-
teen lakien vaikutusta. Pimeassa 
esimerkiksi kadessa pidetty lois-
teputki alkoi todella valaista him-
measti, kun siveli itseaan ilmapal-
lolla ja tuotti siten hankaussahkoa. 
Mikko Huuskonen naytti hoyry-
koneen periaatteen ja sekin kavi 
ilmi, etta kangasta voi polttaa sen 
vahingoittumatta millaan lailla. 
Kikki piilee siina, ettd etanoli-ve-
siseokseen kastetussa ratissa palaa 
etanoli veden samalla jaandyttaes-
sä palavaa materiaalia. 

Janne Airaksinen 



Vesa Pitkanen ja Henry Suuronen oval Joutsan uusimmat yiioppiiaat. 

Opettajien tietoja 
taydennetain 

■ Joutsa hankkii palveluksessaan 
oleville opettajille jatkossa tay-
dennyskoulutuksen Jyvaskylan 
seudun verkostokunnilta. Kym-
menen keskisuomalaisen kunnan 
yhteenliittyma kouluttaa vuosit-
tain noin paria tuhatta opettajaa. 

Sivistyslautakunta katsoi, etta Mt-
temalla thhan mukaan Joutsan 40 
opettajaa saavat edullista ja moni-
puolista koulutusta, joka voidaan 
tarvittaessa erikseen kohdentaa 
jokaisen opettajan omaan erikois-
alaan. Joutsa maksaa tasta 850-
900 euroa vuodessa. Opettajilla 
on vuodessa pakollista taglennys-
koulutusta kolme paivad.151 , -if 

Kunniamerkkeja 

■ Tasavallan Presidentti on myon-
tanyt Suomen Valkoisen Ruusun 
1. luokan mitalin kultaristein si-
vistystoimenj ohtaj a Jorma Tapio 
Makiselle Joutsasta seta. maanvil-
jelija Vaino Ruuthille Joutsasta. 

Suomen Valkoisen Ruusun 1 
luokan mitali on myonnetty sah-
kolaitosasentaja Keijo Matti 
Rantaselle Joutsasta. 

- 

 	Kutsurnme sotiemme veteraanit 
(avec/avustaja) kunniavieraiksi lukion 	 

ITSENAISYYSJUHLAKONSERTTIIN 
pe 2.12.2005 klo 13.15 lukiolle. 

Lukion opettajat ja oppilaskunta  TS Au, 

Lukiolla juhlittiin 
myos ylioppilaita 

Lukiosta 
kaksi ylioppilasta 
■ Joutsan lukiosta valmistui tans 
syksyna kaksi uutta ylioppilasta. 
Valkolakin saavat Vesa Pitkanen 
ja Henry Suuronen. 

■ Joutsan lukiolla pidettiin perin-
teinen veteraaneja kunnioittava it-
senaisyysjuhlakonsertti perjantai-
na. Tilaisuus oli tavallistakin juh-
lavampi, silla samalla vietettiin 
kanden uuden ylioppilaan lakki-
aisjuhlaa. Vesa Pitkanen ja Hen-
ry Suuronen painoivat valkolakin 
paahansa saaden samalla ylioppi-
lastodistukset. 

Lukion oppilaat esittivat run-
saalle juhlavaelle melkoisen mu-
siikkikavalkadin, johon mahtui 
kaikkia tyylisuuntia niin perintei-
sesta kuin nykymusiikistakin. Pai-
van teeman puki onnistuneesti sa- 

noiksi rehtori Seppo Degerman 
puheessaan uusille ylioppilaille 
koulutuksen merkityksesta jatkos-
sa. 

— Alkaa antako periksi, vaan 
yrittakaa uudelleen, mita sitten 
teettekin. Ottakaa oppia sotiemme 
veteraanien elamantyosta Suomen 
hyvaksi. He tietavat, miten vaikeu-
det voitetaan. 

Airaksinen 
.‘) 

Painoaikataulusyista uutisoim-
me muista itsenaisyyspaivan juh-
lamenoista seudulla seuraavassa 
numerossa. 



Lucia toi valoa 
talven pimeyteen 

Hanna-Mari Kotinkiki oil kulkueessa Lucia-neitona. 

■ Lucia-paivaa vietettiin jo 25. 
kertaa viime keskiviikkona Jout- 
sassa. Taman vuoden Lucia-nei- 
doksi valittiin Hanna-Mari Koti- 
maid aanestyksen perusteella. 

Lucia-kulkue esiintyi perintei- 
sesti aamunavauksessa lukiolla. 
Myohernmin kulkue lauloi myos 
vanhainkodilla ja R011issa musii- 
kinopettaj a Markus Tuomisen 
johdolla. Lucia-kulkuetta on jar- 
jestanyt ja ohjannut alusta Amen 
ruotsinopettaja Pirjo Valkonen. 

Vastaanotto vierailukohteissa 
on °nut aina myonteinen, kertoo 
Valkonen. 

Joka vuosi kulkueen jarjesta- 
minen on ollut palkitsevaa, vapaa- 
ehtoisia on ilmoittautunut monia. 
Aiemmin perinne ohi ythasteen 8.- 
luokkalaisten, mutta siirtyi myo- 
hemmin luicion 1. vuosiluokalle. 

Myos yhteistyoluimppani on 
loytynyt, Joutsan seurakunta on 
lainannut alboj a kulkueen kayt- 
thee ja myohemmin lahjoittanut 
kaytosta poistettuja. Muutama 
vuosi sitten Suomen ruotsinopet- 
taj at ry myonsi kulkueelle kulttuu- 
riapurahan, jonka avulla kohen- 
nettiin kulkueen varusteita. 

Pyha Lucia ohi sisilialainen aa- 
telisneito, josta on monia legendo- 
ja. Kaikki tarinat kuitenkin kerto- 
vat, eta Lucia karsi marttyyrikuo- 
leman kristittyjen vainoissa vuon- 
na 304. Elaessaan Lucia auttoi 
kayhia ja karsivia. MyEthemmin 
lanta on pidetty sokeiden suoje- 
itopyhimyksend. Lucian palvon- 
tq: levisi Suomeen Ruotsin kautta 
1950-luvulla. 

— Olihan se kunnia saada olla 
Lucia-neito, kertoo taman vuoden 
Lucia-neidoksi valittu Kotimaki. 

Muut yhdeksan neitoa olivat; 
Elina Hietala, Annika Koski- 
nen, Tuuli Lavia, Tanja Leppa- 
korpi, Matleena Valtonen, Virpi 
Salonen, Outi Saarinen, Riikka 
Taija seka Birgitta Vesanen.  

Kulkueessa on myos nelja tah- 
tipoikaa; Antti Ileikkinen, Kim- 
'no Hamalainen, Miikka Elfven- 
gren ja Julio Ramo. Tahtipojat 
ovat poikkeuksellista kulkueessa. 

Perinne alkoi, kun pojat vaa- 
tivat, etta heillekin olisi saatava 
jotain mielekasta tekemista kou- 
lussa. Pojat saivat oman tehtavan- 
sa toimia kulkueessa valonnaytta- 
jina, Valkonen kertoo. 

Luciaa on aina kuvattu tari- 

noissa valona, joka karkottaa pi- 
meyden. Lucia haluaa muistuttaa 
meita siita, mika joulun kiireen 
keskella usein unohtuu, rakkaus ja 
huolenpito niita kohtaan, joilla on 
asiat huonommin kuin meilla it- 
sellamme. Kynttilankruunun lois- 
teessa Lucia kehoftaa meita miet- 
timaan lahimmaisenrld(autta, 
jaa ja noyrasti. 16 
.0,710/  Elisa Lahtonen 



►  Sanomalehtiviikko 
Suomen kouluissa 
14.-18. 2. 2005 

ESKO SIEKKINI N 

Joutsa jarjesti nuorille 
ilmaisen ajoharjoittelun 
iii Mira Maunula, 
17, tutustui 
radalla talvikelin 
oikkuihin 

Timo Siukonen 
HELSINGIN SANOMAT 	4? .P06—  
JOUTSA. Mira Maunulaa, 17, 
jannittaa, kun han odottaa ajo-
vuoroaan Joutsan seudun rata-
keskuksessa. 

Vierelle istahtaa valvoja ja 
taakse kompii kaksi luokkaka-
veria. 

Katsomossa varjottelee poi-
kia ja tyttoja. Tuleeko heidan 
nanden mokia vai meneeko 
hyvin? 

Ensikertalaisen kasissa auto 
tietysti ensin nytkahtaa ja sit-
ten sammuu. Sinnikkaasti 
Maunula ottaa startin uusiksi ja 
ajaa radan kaantopisteeseen. 

Lahettajan vihrea lippu hei-
lahtaa. Maunula pistaa "pyka-
lan sihnaan", nostaa kytkimen 
ja painaa kaasua. Vauhti kiih-
tyy sataan. Merkkitolpat nayt- . 
tavat paikan, missa pitaa jar-
ruttaa ja heti edessa on vaisto. 

Lumi pollyaa. Yksi tolppa 
ientaa. Ei haittaa: elamys on 
mahtava. 

Mira Maunula on yksi useista 
kymmenista nuorista joutsalai-
sista, jotka paasivat osallistu-
maan kunnan jarjestamaan lii-
kenneturvallisuuspaivaan. 

Uuden kunnanhallituksen 
jasen, insinoori jari Reponen 
teki ensimmaisessa kokoukses-
sa aloitteen ajokoulutuksesta, 
ja muutamassa viikossa esitys 
toteutui yhteistyiikumppanei-
den avulla. 

Nuorten kuljettajien aiheut-
tamat llikenneonnettomuudet  

ovat lisaantyneet ja osallisina 
on usein ollut maaseudulla 
asuvia nuoria, jotka eivat vai-
keissa kelioloissa hallitse ajo-
neuvoaan. 

Reposen aloite oh vastaisku 
toimettomuudelle ja mah-
dollisuus tarttua asioiden kul-
kuun. 

Mira Maunulalle autot ovat 
olleet lapsesta lahtien tuttu 
juttu, sills isa ajaa ambulanssia 
ja taksia. 

"Olen saanut ajaa molddtiel- 
jo kauan", Maunula kertoo. 

Kovaa siella ei voi ajaa. Sadan 
kilometrin tuntivauhti oh ha-
nelle aivan uutta. 

Kierrettyaan radan pariin 
kertaan Maunula sanoo oppi-
neensa ainakin sen, miten va-
han rattia saa kaantaa vaistoti-
lanteessa. Vaisto onnistui heti, 
kun keskittyi tekemisiinsa tar-
kasti. 

Autokoulunopettaja Matti 
Huusko korostaa nuorille, eta 
talviajossa ajonopeudella on 
ratkaiseva merkitys. Testikus-
kit nayttivat, miten hyvakaan 
kuljettaja ei saa pysahtymaan 
autoa ajoissa, jos nopeutta on 
liikaa. 

Harjoitusrata oh nuorille 
maksutta auki kandeksan tun-
tia. 

Merkkitolppa jai auton alle, kun Mira 

Autot oh saatu lainaksi lahi-
kaupungin autoliikkeesta, ja 
kaksi lahiseudun liikenneopet-
tajaa valvoi, ettei vahinkoja 
passe sattumaan. 

"Ajoharjoittelupaivan tavoit-
teena on ehkaista joutsalaisten 
nuorten liikenneonnetto-
muuksia ja harjoittaa nuorten 
kuljettajien liukkaan kelin val-
miuksia", kunnanjohtaja Harri 
Nissinen perustelee tilaisuu-
den jarjestamista. 

Maunula 

Genimap 

tutustui kitkarenkaiden pito-ominaisuuksiin. 

LK / HS 

Kohta on Mira Maunulan vuoro. 
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4%. 

Meiltd lop 
puu koulu, 

riemuitsivat 
joutsan luki-
on abiturien-
tit viime tors-
taina penk-
kariajelunsa 
alkajaisiksi. 

EILTA LOPPU 
• 
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Kevatin kovin urakka knee juhlrjoilla kuitenkin yield edessei; kevoein ylloppilaskirjoitukset jatkuvat maanantaina 14.3. aidinkielen kokeella, samara viikon keskiviikkona on vuoros-
so read ja perjantaina englanti. Maanantaina 21.3. jatketaan didinkielen toisella kokeella, keskiviikkona 23.3. testataan abien ruotsin kielen taitoja. 30.3. kirjoitusvuorossa on 
matematiikka. Urakka paattyy lyhyiden kielten kokeisiin aprillipaiveinei 1.4. 

.aiucose 
tarissi 
talon, 
valtiai  

Kun obit oil saatu kunnialla koulusta ulos, talon valtiaiksi jdivdt kakkosluokkalaiset. 
Kasvuprosessia juhlittiin asiaankuuluvasti perjantaina jeirjestetyilla vanhojentans-
seilla. Lukion Iiikuntasali tayttyl parhaimpiinsa pukeutuneista ja viimeisen paalle 
tyylikkelistd nuorista miehistei ja naisisw. Perinteiset tanssit kuten poloneesi vaati-
vat monia harjoituksia, mutta lopputulos onkin sitters vaivan arvoinen. 



Vanhat ottivat 
vallan tanssien 
Mukana menossa 
olivat vauvana myos 
ekaluokkalaiset 
odotuksen pilke 
silmakulmassa. 

JOUTSA 
Aki Heinone 

Vanhat ottivat perjantaina val-
lan lukiossa. Edellisend iltana 
potkittiin koulusta ulos kevaan 
abiturientit, ja vanhat osoittivat 
tanssien pysyvansd, hyvin vallan 
kahvassa kiinni. 

Joutsan lukiossa ekaluokka-
laiset katselivat hieman haikein 
ihnein tulevaisuuttaan. Heidan 
vuoronsa on jattad jo ensi vuon-
'na vauvan vaatteet kotiin ja pu-
keutua juhla-asuihin perinteisiin 
tanssiaisiin. 

Hitaan arvokkaasti lahti polo-
neesi perjantaina liikkeelle tu- 

tussa voimistelusalissa. Sen vih-
red lattia on kokenut vanhojen 
tanssivat kengan kannat jo vuo-
desta 1987 ldhtien. 

Juhlapuvut ja nuorten neitojen 
kauniit kampaukset tulivat juh-
laan mukaan kuitenkin vasta 
1990-luvun alkupuolella. Slid 
ennen koulunsa oppilasvaltikan 
saaneet pukeutuivat mummoik-
si ja vaareiks 

Silloin myi.  o s vaannettiin ta-
vallisia tuttuja tansseja, kunnes 
poloneesi ja muut vanhat tanssit 
piirsivat vanhojen tapahtumalle 
arvokkaat ja osin mytis romant-
tiset puitteet. 

Pojat pdasevat tanssien puku-
juhlassa tyttoja paljon helpom-
malla. 

Tpmma puku rata., mutta ty-
tot joutuvat kaymdan kampaa-
jalla ja miettimdan juhla-asuaan 
perusteellisesti. 

Mutta hymy oli myos sen mu-
kainen, jos vain pilkahti perin-
netanssien musiikin tahtien vd- 

lista. Tosiasia on, etta harvalla 
poloneesin tai muiden salonki-
tanssien askeleet ovat ennestdan 
tuttuja. 

Niita on harjoiteltava pitka to-
vi ennen suuren paivan esiinty-
mistd. 

Joutsassa mukana oli omassa 
juhlassaan 39 vanhaa. Tanssien 
askeleiden salaisuuksiin heidat 
vei liikunnanopettajat Cristel 
Vahtra ja Petri Castren sekd 
musiikinopettaja Markus Tuo-
rninen. 

Moneen muuhun lukioon ver-
rattuna Joutsalla on oma erikoi-
suutensa. Koko tapahtuma tal-
tioitiin Joutokanavalle, josta se 
tulee ulos viikon pdasta sunnun-
taina. 

Ja erikoisuutta perjantaina oli 
sekin, etta juhlista poissa olevat 
saattoivat seurata koko juhla-
humua hyena netistd. Ilmeises-
ti Joutsassa ajatus toteutettiin 
nyt ensimmaisend koko Suo-
messa. 

Eerika Akmanin ja Heikki Kososen ka elytanssi cicapoon sujui 
mallikkaasti Joutsan lukion vanhojen nsseissa. KUVA: AKI HEINONEN 

..._ 	1 

Joutokanava 

■ Su 27.2. klo 18 Wanhojen tans-
sit. Nauhoitettu 18.2.2005. Kesto 
noin 50 minuuttia.  2:41;/, 

Joutokanava 

■ Su 6.3. klo 18. Vanhojen tans-
sit (uusinta, Rani mukana). Klo 19 
Hoitotakuukeskustelu tyovaenta-
lolta.  .  „ 
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Kun prinssi palaa tandista prinsessan luo 
Nuoret harrastajat tyostavat Satua ja tarinaa - 
naytelmaa Joutsassa 
Joutsa 

Harjoitukset ovat ohi. Joko Prinsessan ja Prinssin katse on tulevassa ensi-illassa? Satua ja tarinaa -naytel-
man paarooleissa esiintyvat Johanna Salonen (Prinsessa) ja Samuli Pullinen (Prinssi). 

Tuomas firkkonen  'kill.- C 
Ikiaikainen satu Prinsessa 
Ruususesta — ja Tahtien Sota. 
Ei ehka kaikkein ensimmai- 
sena mieleen tuleva yhdistel- 
ma, mutta siihen pohjautuu 
musiikkinaytelma nimelta Sa- 
tua ja tarinaa, jota nuoret har- 
rastajat parhaillaan tyostavat 
Joutsassa. 

Kari ja Heli Kivisaaren ka-
sikirjoittaman naytelman mu-
siikissa yhdistellaan niin satu-
savelmia, Tahtien Sota -teemaa 
kuin muita pop- ja rockkappa-
leita. Naytelman ohjaa Marita 
Akman-Mustonen ja rooleissa 
ovat paaosin lukioikaiset nuo-
ret Joutsasta, muutama myos 
naapurikunnista. Ensi-ilta on 
luvassa toukokuun lopulla. 

Kappaleen tarina perustuu 
satuun Prinsessa Ruususesta, 
mutta valiin on liitetty osia ny-
kyaj an avaruusoopperasta. 

— Kun Prinsessa vaipuu ikiu-
neen, Prinssi lentaa toiselle pla-
neetalle. Tahtien Sotaa on se 
osa naytelmasta, joka edeltad 
Prinssin, paluuta pelastamaan 
Prinsessaa, kertoo Kari Kivi- 

saari, joka toimii myos nay-
telman tuottajana ja apulais-
ohjaajana. 

Vanhaa kertomusta on siis 
sovitettu uudelleen, mutta 
eras olennainen osa siina. Ki-
visaaren mukaan pysyy: loppu 
on onnellinen. 

Musikaali nuorille 
Satua ja tarinaa 'on kolmas 
musikaali, jonka kasikirjoit-
tamisessa Kari Kivisaari on ol-
lut mukana. Edellinen, Joutsan 
Joutopaivilla vuonna 2001 esi-
tetty naytelrna palkittiin Vuo-
den kulttuuritekona. 

— Silloin sanoin, etta jos yie-
ld jotain teatteria teen, niin 
teen sen nuorille, Kivisaari 
muistelee. 

Idea Satua ja tarinaa -nay-
telmasta sai muhia pari vuotta, 
kunnes syksylla 2003 oli aika 
alkaa kirjoittaa. Teksti tuli val-
miiksi, ja seuraavana syksyna 
Kari Kivisaari Lahti tapaamaan 
Joutsan lukion rehtoria Seppo 
Degermania ja koulun abitu-
rientteja, tiedustellen naiden 
kiinnostusta naytelman to-
teuttamiseen. 

Vastaanotto oli myontei- . 

nen. Rooleihin valikoitui lo-
pulta parinkymmenen, ialtaan 
15-20-vuotiaiden nayttelijoi-
den joukko. 

Harjoitukset aloitettiin 
joulukuussa. Ennen toukokuu-
ta harjoitellaan noin 20 kertaa, 
ensin kanden viikon, sitten vii-
kon valein, Kivisaari kertoo. 

Toita talkoilla 
Monilla naytelman nuoris-
ta on jo jonkin verran esiin-
tymiskokemusta, ja useilla 
on taustallaan bandiharras-
tus. Kivisaaren mielesta nuo-
ret ovat kovin menevaisia ja 
monessa mukana, jos heita 
vertaa varttuneisiin naytta-
moharrastajiin. Vaikka itse 
kenellakin on monta rautaa 
tulessa, on ryhma saatu si-
toutumaan projektiin riitta-
v5n vahvasti. 

Nuoret ovat hoitaneet 
hommansa todella hyvin, Ki-
visaari kiittaa. 

Satua ja tarinaa -naytelma 
tehdaan enimmakseen har-
rastaj avoimin. Tavanomaiset 
palk.kiot maksetaan vain or-
kesterille i  Joka soittaa laulujen 
taustat esityksissa, seka valo- ja  

aanentoistoammattilaisille. 
Vaikka projekti perustuu 

talkootyohon, on mukana am- 
Esimerkiksi 

kapellimestarina ja musiikin 
sovittajana toimii kansalais-
opiston musiikinopettaja Sa- 

kari Ainalin. Oman osansa 
esitykseen tuo myos nelihenki-
nen tanssiryhma, joka harjoit-
telee Johanna Soilun ja Erika 
Akmanin johdolla. 

Satua ja tarinaa saa ensi-
iltansa Joutsan lukiolla 28.  

toukokuuta, Joutsan Voimis-
telu ja Liikunta ry.:n 60-vuo-
tisjuhlassa. Seura osallistuu it-
sekin naytelman puvustukseen 
ja juhlajarjestelyihin. Seuraa-
vat sovitut esitykset ovat 10. 
ja 11. kesakuuta. 



MPK:n talvileirit 

kiinnostavat 

Parikymmenta lukiolaista 
opetteli metsassa selviytymista 

Metsiikeikalla tarvitaan rutkasti ha1koja. MPK ry:n leirilla oil mukana 18 nuorta. 

■ Toisen kerran jarjestetty Maan-
puolustuskoulutus ry:n talviselviy-
tymisleiri nayttaa vakiinnuttavan 
suosionsa lukiolaisten keskuudes-
sa. Kurssi oli tayttynyt ennatys-
ajassa, tosin sairastumisten vuoksi 
25 ilmoittautuneesta metsaleirille 
osallistui 18 nuorta. Viime viikon-
loppuna jarjestetyn metsakeikan 
lisaksi kurssiin kuuluu syksylla 
jarjestettava SPR:n ensiapukurssi. 

- Itseani kiinnosti erityisesti 
mandollisuus suorittaa ensiapu-
kurssi. Olin myos kuullut viime 
vuoden kurssilaisilta hyvaa palau-
tetta, perusteli lukion kakkosluok-
kalainen Enni Raittinen osallis-
tumistaan. 

Raittinen piti metsahiihtoa ja 
teltassa yopymista mielenkiintoi-
sena kokemuksena. 

— Meininki leirilla oli aika ren-
toa. Itse voisin lahtea uudestaan-
kin, ainakaan mitaan kammoa ei 
tullut, kertoi Raittinen. 

Tarnmijarvelainen lukion kak-
kosluokkalainen Jaakko Pelto-
nen oli jo toista kertaa selviyty-
misleirilla ja mukaan han lahtee 
ensi vuonnakin: 

— Minua pyydettiin ensi vuo-
den leirille mukaan kouluttajaksi. 
Landen innolla mukaan tallaisiin 
juttuihin, kertoi Peltonen. 

Peltosen mielesta tarkeaa antia 
leirilla oli muun muassa se, etta 
oppi pystyttamaan teltan, mis-
ty taidosta on ainakin armeijassa 
hyotya. 

— Leiri oli hyvin jarjestetty. 
Kaikki luisti ja porukka oli hyvin 
mukana, kommentoi Peltonen. 

Lukiolaisten leiri alkoi per-
jantaiaamuna kokoontumisella lu-
kiolla, jossa jaettiin puolustusvoi-
mien lainaamat varusteet. Puolen 
paivan aikaan ryhma siirtyi bus-
silla Mhy Suonteen omistamalle 
Hanhimaen havaintotilalle, jonne 
pystytettiin teltat. 

Perjantain ohjelmaan kuului 
muun muassa jaihin pudonneen 
pilkkim iehen pelastamisharjoitus 
ja hiitnolenkki metsassa.  

opeteltiin nuotion sytyttamista ja 
vastavuoroisesti alkusammutus-
ta. Leirilaiset yOpyivat teltoissa ja 
lauantain ohjelman jalkeen pads-
tiin puolen paivan aikoihin kohti 
kotia. 

Maanpu olustuskou I utus Ty: 
n Joutsan seudun paikallisosaston 
paallikOn Jaana Parhialan mu-
kaan leiri sujui hyvin. 

Viime vuoden ensimmHisesta 

leirista oli opittu ja nyt tiesimme, 
mita kaikkea tallaisella leirilla voi 
tapahtua, arvioi Parhiala. 

Parhialan mielesta on hyva, etta 
nuoret oppivat MPK ry:n kautta 
erataitoja. MPK:n yhteistyokump-
paneina olivat palokunta, met-
sanhoitoyhdistys, terveyskeskus, 
puolustusvoimat ja luonnollises-
ti lukio, jonka opetusohjelmaan 
kurssi kuuluu. 

"),/ 	Markku Parkkonen 



Joutsa vaihtuu 
Hongkongiin 
Tapio Riihimaki jatkaa lout-
sassa aloittamiaan lukio-opin-
toja Hongkongissa saatuaan 
United World Colleges -jarejs-
ton stipendin. 

OYU 19 

Kiinalainen lottovoitto 
Tapio 	Hongkongin collegeen 
Joutsa 	 dinsaajilta edellytettnn hy- 
Osmo Kulsma  kt° 	5  vas englannin* kielen taitoa, 

Hartolan Rusista kotoisin 
oleva 17-vuotias Tapio Rii-
himaki jattaa Joutsan lu-
kion kaynnin yhteen luok-
kaan jatkaakseen opinto-
jaan Li Po Chun Collegessa 
Hongkongissa. 

Opiskelu kaukomailla on 
mandollista, kun Tapio Rii-
himaki sai United World 
Colleges -jarjeston stipen-
din. Apurahan summa on 35 
000 euroa, joka kattaa kaik-
ki koulumaksut. Lisaksi ha-
nelle mytinnetaan matka 
apurahaa Suomen ja Hong-
kongin valislln lentomat-
koihin. 

Arvokkaan stipendin saami-
nen on kuin lottovoitto, mut-
ta se ei tullut arpaonnella. 

- Saimme stipendista tie-
toa englannin opettajaltam-
me ja innostuin hakemaan 
sits. Kaikkiaan 134 hakijan 
joukosta kutsuttiin 20 haki-
jaa haastatteluun. Stipen-
din 14111 10 hnkijnH. Stipen- 

oma-aloitteisuutta kayttad 
kielitaitoaan seka halua tu-
tustua vieraisiin oloihin,Ta-
pio Riihimaki kertoo. 

Hanella on todistuk-
sessaan englannista taysi 
kymppi. 

Eri puolilta Suomea vali-
tut stipendiaatit hajaantu-
vat ympari maailmaa Nor-
jaan, Swasimaahan, Wale-
slut, Italiaan, Yhdysvaltoi-
hin, Kanadaan ja Intiaan. 
Tapio Riihimaki lahtee ai-
noana Hongkongiin. 

- Halusin johonkin aivan 
erilaiseen maahan kuin 
Suomi. Kiina on taysin eri-
lainen maa kuin missa olen 
koskaan kaynyt. Jotain pai-
noi sekin, etta Kiina on talo-
udellisesti nopeasti kehitty-
\Tad aluetta. Toivon, etta tiu-
kan opiskelun lomassa on 
mandollisuus vahan mat-
kustella ja tutustua Honkon-
gin ymparistaiin seka eh-
kä oppia kiinan kielta. Col-
legen yhteydessa on myas 
hyvat liikunta- ja muul hon. 

Tapio Riihimaki pakkaa 
syyskuun alussa reppun-
sa ja lahtee opiskelemaan 
Hongkongiin. 

rastusmandollisuudet,Tapio 
Riihimaki sanoo. 

Kanden lukuvuoden aika-
na Tapio Riihimaki suorit-
taa kansanvalisen ylioppi-
lastutkinnon, International 
Baccalaurate Diploman. 
Suomen lukioon verrattuna 
IB-tutkinnossa keskitytaan 
syvallisemmin harvempiin 
aineisiin. 

Tapio Riihimaki tulee 
opiskelemaan didinkielta 
eli suomea, toisena pitka-
na englantia ja ma-
tematiikkaa.Valirmaisainei-
na ovat historia, taloustiede 
tai maailman uskonnot se-
kä fysiikka, kemia, maan-
tieto tai biologia. Kaikille 
pakollinen kurssi on The-
ory of Knowledge seka es-
seen kirjoittaminen. Listik-
tii tutkintoon kuultat joku  

palvelutehtava esimerkiksi 
osallistuminen johonkin ur-
heilulajiin, koulun krijaston 
yllapitoon tai atk-laitteiden 
kunnossapitoon. 

- En ole yield katsonut 
mititfin ammattia valmiik-
NI, mutts thm WHOM() pa- 

A. „A..] it 	 ail/. 	 Ai. ...A. 

kottaa tekemaan jo valinto-
ja, kun pitaa keskittya har-
voihin aineisiin. Thalia olen 
lukenut pitkaa matematiik-
kaa, mutta ehka siella pa-
nostan enemman kieliin,Ta-
pio Riihimaki sanoo. 

uskoo, qua Nuoma- 
ANL,. amlia. 	 AMA. 	 rm. 	Am_ 

laisella peruskoulutuksel-
la parjaa hyvin maailmal-
la, sills taalla panostetaan 
paljon kielten opiskeluun. 
Aluksi saattaa vaikeuk- 1 

 sia tuottaa se, etta kaikki-
en aineiden opetuskieli on 
anglanti. 

_....... 	 - 	- 



Tapio Riihimaki lahtee  % 

opiskelemaan Hong Kongiin 

044,4440 4 	4 4 4: . 4 

■ Nuorilla on monia mandolli- 
suuksia lahtea maailmalle ja on it- 
sesta kiinni, miten hyodyntad nii- 

Hartolan Rusista kotoisin oleva 
17-vuotias Tapio Riihimaki ei ai-
kaillut, kun hanelle tarjoutui mah-
dollisuus lahtea jatkamaan lukio-
opintojaan Hong Kongiin Li Po 
Chun Collegessa. 

Suomen United World Colleges 
—yhdistys jakaa joka vuosi stipen-
dej a, jotka mandollistavat nuorten 
opiskelun ulkomailla UWC-luki-
oissa. Tapio Riihimaki sai stipen-
dista tietoa englannin opettajaltaan 
ja innostui hakemaan sita. Hanet 
valittiin yhdeksi stipendin saajak-
si kaikkiaan 134 hakijan joukosta. 
Stipendi on suuruudeltaan 35.000 
euroa, ja se kattaa kaikki Tapion 
koulumaksut kanden vuoden ajal-
ta. Lisaksi hanelle myonnetaan 
matka-apurahaa Suomen ja Hong 
Kongin valisiin lentomatkoihin. 

Riihimaki kertoo hakeneensa 
Hong Kongiin, koska han halusi 
johonkin aivan erilaiseen maahan 
kuin Suomi. Muita vaihtoehtoja 
olisivat olleet Norja, Swasimaa, 
Wales, Italia, Yhdysvallat, Kana-
da j a Intia. 

— Jos olisin hakenut opiskele-
maan Yhdysvaltoihin tai Euroop- 

paan, niin olot eivat olisi eronneet 
kovin paljon Pohjoismaista. Hong 
Kongkin on lansimaistunut, se on 
taloudellisesti nopeasti kehittyvaa 
aluetta, mutta sielta on aina mah-
dollisuus matkata manner-Kii-
naan, Riihimaki kertoo, ja lisaa, 
etta tuleva Hong Kongin matka on 
hanelle ensimmainen kerta, kun 
han matkustaa lentokoneessa. 

Kanden lukuvuoden aikana Ta-
pio Riihimaki suorittaa kansanva-
lisen ylioppilastutkinnon, Inter-
national Baccalaurate Diploman. 
Suomen lukioon verrattuna IB-
tutkinnossa keskitytaan syvalli-
semmin harvempiin aineisiin ja 
opetuskielena on englanti. 

Tapio Riihimaki tulee opiske-
lemaan aidinlcielta, toisena pit-
kana kielena englantia ja mate-
matiikkaa. Valinnaisaineina ovat 
historia, taloustiede tai maailman 
uskonnot seka fysiilcka, kemia, 
maantieto tai biologia. Muutamia 
kaikille pakollisia kurssej akin on. 

— Kesan aikana minun on mie-
tittava tosissaan mita haluan opis-
kella. Tama pakottaa tekemaan jo 
valintoja, kun pitaa keskittya tiet-
tyihin harvoihin aineisiin. Kou-
lunkayntiin on nyt panostettava, 
mutta kovan opiskelun vastapai- 

Tapio Riihimaki juttaa Joutsan lu-
kion kaynnin yhteen luokkaan jat-
kaakseen opintojaan Li Po Chun 
Collegessa Hong Kongissa. 

noksi pyorailen, pelaan sahlya ja 
jalka- seka sulkapalloa. Koulun 
yhteydessa on kuulemma hyvat 
liikunta- ja muut harrastetilat. Ta-
pio Riihimaki sanoo. 

— Li Po Chun College on hyvin 
lansimainen koulu. Kouluraken-
nukset ja kampusalue ovat moder-
neja, hart kertoo.  •  - 

t 	4 ii+4,4444444444444  

Vahtra jatkaa 
■ Joutsan sivistyslautakunta 
ti, etta joutsalainen Christel Vaht-
ra jatkaa ylaasteen ja lukion lii-
kunnanlehtorina ensi lukuvuonna 
maardaikaisesti. Virkaa ei haluttu 
julistaa vakinaisesti taytettavaksi, 
koska muutaman vuoden pasta 
oppilasmadra laskee niin alas, et-
tei vakinaisen viranhaltijan ope-
tusvelvollisuuteen riittavia tunteja 
enda valttamatta kerry:  711/5-,-0.9 

Uutta 
opettajakuntaa 
Joutsaan. 
■ Joutsan sivistyslautakunta va-
litsi ylaasteen ja lukion yhteiseen 
englannin ja ruotsin kielen lehto-
rin virkaan yhdeksan hakijan jou-
kosta Sisko Keski-Levijoen, j oka 
on hoitanut kyseista virkaa myos 
viime lukuvuonna. 

Sivistyslautakunta valitsi kas-
vatustieteen maisteri Sanna Pien-
mien (33) ylaasteen ja lukion op-
pilaanohjaajaksi. Tata tointa haki 
18 henkiloa. 

Ylaasteen ja lukion kuvaama-
taidon tuntiopettajaksi valittiin tai-
teen maisteri Taina Varjus (46). 
Varjus on toiminut samaisessa vi-
rassa Joutsassa 80-luvulla. Kuvaa-
mataidon opettajan virkaa haki 18 
henkiloa. 

Sivistyslautakunta valitsi yla-
asteen matematiikan, fysiikan 
kemian lehtorin virkaan elokuun 
alusta alkaen Juha Hannulan. 
Hannulan lisaksi virkaa haki 27 
henkiltia. 

Ylaasteen matematiikan tunti-
opettajaksi lautakunta valitsi vii-
me lukuvuoden niin ikaan virkaa 
jo valiaikaisena hoitaneen PAivi 
Toivolan. 

Tapio Riihimaki toivoo paase- 
- vansa tiukan opiskelun lomassa 

myos matkustelemaan ja tutustu-
maan Hong Kongin ymparistoOn 
seka ehka oppimaan kiinan kielta. 

Han uskoo, etta suomalaisel-
la peruskoulutuksella parjaa hy-
vin maailmalla, silla taalla panos-
tetaan paljon kielten opiskeluun. 
Hanen viimeisessa Joutsan luki-
on todistuksessaan englannista on 
taysi kymppi. Muita Riihimaen 
vahvoja aineita ovat saksa, ruotsi 
ja historia. 

— Suomessa opetetaan laajasti 
asioita englanniksi, siksi olen hy-
vassa asemassa verrattuna muihin 
ulkomaisiin opiskelijoihin. Ehka 
sekin auttaa, etta taalla opiskellaan 
vahan kaikkea. 

— Suoritettuani opiskelut Hong 
Kongissa, luulisin jatkavani yli-
opistoon. En tosin yield tieda tu-
leeko se tapahtumaan Suomessa. 
IB-tutkinto kun mandollistaa opis-
kelun ulkomaillakin. Suomessa 
opiskelu tulisi kuitenkin halvem-
maksi, Tapio pahkailee. 

Lahto on syyskuun alussa. Ke-
san han on kuitenkin toissa. 

Miten sitten perhe on suhtautu-
nut Tapion lahtoon? 

— Kun taytin hakupapereita ja 
pyysin niihin vanhempien alle-
kirjoitusta, he kysyivat kylla, etta 
olenko aivan tosissani sinne hake-
massa. Sittemmin he ovat lahinna 
suunnitelleet matkaa tulemaan kat-
somaan minua sinne, toteaa Tapio. 

Katariina Rannaste 

Katariina Rannaste 



Joutsan lukiossa lakitettlin viime lauantaina 5 uutta ylioppilasta. 
	 o5" 

Elisa Dammert ohi 2.000:s Joutsan 
lukiosta valmistunut ylioppilas. 

Uudet ylioppilaat lativat 
innostuneina maailmalle 
■ Ei muuta kuin lippa vinoon, ja 
mennaan niin kovaa, etta lahtee 
viimeisetkin purkat tukasta, ke-
hotti Susanna Tommola tuoreita 
ylioppilaita Joutsan lukion lakki-
ais- ja kevatjuhlassa viime lauan-
taina, jolloin lakitettiin 51 uutta 
ylioppilasta juhlavin menoin. 

— Lukio on ohi ja aikuiselama 
alussa, totesi myos rehtori Seppo 
Degerman, joka rohkaisevien sa-
noj en lisaksi muistutti jalleen siita, 
etta Joutsan lukion tarjoaa hyvan 
yleistutkinnon alueen nuorisolle 
ja monipuolisia opiskelumandolli-
suuksia, joita tullaan syventamaan 
ensi vuonna. 

— Esimerkiksi tietotekniikan 
osalta tulee ensi vuonna entista 
enemman tarj ontaa. 

Ensi vuonna lukiolla on edessa 
myos uudistetun opetussuunnitel-
man kayttoonottaminen. 

— Nykyinen opetussuunnitel-
ma on jaamassa historiaan. Ensi 
syksysta lahtien lukiolla on uusi 
opetussuunnitelma kaytossa, jol-
loin korostumaan tulevat entises-
taan eri aihekokonaisuudet, kuten 
yriftajyys. Se tulee nakymaan eri 
oppiaineiden sisallossa, ja vireilla 
on sita varten oma kurssikin, lin-
jaa Degerman. 

Degerman selvitti mytis kulu-
neena vuonna tehtyja arviointeja 
lukion tyoilmapiirista ja opetuk-
sesta. 

— Naista arvioinneista voi pa-
tella sen, etta ainakin meidan tyo-
yhteisOna on panostettava koulun 
kehittamiseen edelleen. Kokonai-
suudessaan arviointi osoitti sen, 
etta opiskelijat ovat aika tyytyvai- 

sia. Vaikka opiskelijoiden mieles- 
koulun opetus on korkeatasois-

ta, se ei heidan mielestaan valtta-
matta aina ole kiinnostavaa. Ope-
tusmenetelmiin on siis panostetta-
va, totesi Degerman, ja toi esille 
myos tarpeen kodin ja koulun yh-
teistyon kehittamisesta. 

Vaikka tyomarkkinoita leimaa 
epavarmuus ja erityisesti nuorten 
ihmisten patkatyot, rehtori De-
german rohkaisi uusia ylioppilaita 
pysymaan toiveikkaina. 

— Te tulette selviamaan elamas-
sä. Onhan teilla nyt takananne yli 
oppilastutkinto, joka on hyva poh-
ja jatko-opintoja ajatellen. Suo-
malainen yhteiskunta edellyttaa 
jatkossa entista perusteellisempaa 
koulutusta kaikilla aloilla. Kou-
lutetut kansalaiset ovat maamme  

hyvinvoinnin perusta. Hakeutukaa 
siis turvallisin mielin koulutuk-
seen. Mita perusteellisempi kou-
lutus teilla on, sita varmemmin 
tulette tyollistymaan, Degerman 
painotti. 

Vaikka Joutsan lukion ylioppi-
laat muistelevat lukiovuosia hai-
keudella, paallimmaisena mieles-
sa ovat riemu ja uuden odotus. 
Hirvensalmelta lahtoisin oleva 
Mika Paajanen on yksi Joutsan 
lukion uusista ylioppilaista. Kuten 
muillakin lakin saaneilla, hanella 
on nyt yksi jakso elamassaan taka-
na ja katse tulevaisuudessa. 

— Eihan tuosta lakista viela ole 
mitabin hyotya, mutta avaahan se 
tien opiskelupaikkoihin. Paperit 
olisivat paremmatkin voineet olla, 
mutta tyytyvainen taytyy olla, nyt  

kun valkolakki on paassa. Tekisi 
mieli korottaa tuloksia syksylla, 
mutta inspiraatio ei ehka riita enda 
opiskeluun, han toteaa. 

Keihaanheittoa 	harrastavan 
Paajasen kesa ei kulu lohOillessa. 

— Urheilen ja teen toita, lohoi-
lylomaa ei siis ole tiedossa tand-
kaan vuonna. Syksylla olen toi-
von mukaan armeijan harmaissa 
puolustusvoimien urheilukoulussa 
Landessa. Vuosi menee siella, kat-
son sitten uudestaan, mita ryhdyn 
tekemaan, kertoo uusi ylioppilas 
lahitulevaisuuden suunnitelmis-
taan. 

Lukiovuosista Paajasella ei 
ole pahaa sanaa sanottavana. 

— Joutsan lukiosta jaa oikein 
mukavat muistot. Taalla on hy- 

vaa porukkaa, Paajanen toteaa hy-
myill en. 

Kuten monen muunkin nuo-
ren kohdalla, paasykokeisiin lu-
keminen on tayttanyt 19-vuoti-
aan Noora Kokon ja 18-vuotiaan 
Tytti Rajahongan paivat. Edes 
omien ylioppilasjuhlien jarjes-
telyihin he eivat tahtoneet ehtia 
osallistumaan. Kokko on hakenut 
opiskelemaan Pohjoismaisia kie-
lid Tampereen, Vaasan ja Jyvasky-
lan yliopistoihin. Tytti Rajahonka 
on puolestaan pantannyt Suomen 
kielta ylioppilaskirjoitusten lop-
pumisesta lahtien. 

Vaikka lukutahti on ollut kova, 
hakij at ovat varautuneet myos pet-
tymyksiin. 

— Opiskelijoiden sisaanotto-
madra on niin pieni, etta tasta voi 
tulla useamman vuoden projekti, 
Rajahonka ennustaa. 

Uudet ylioppilaat ovat silti toi-
veikkaita; elleivat he onnistu yield 
ensi syksyksi saamaan opiskelu-
paikkaa, avautuu se mandollisuus 
varmaan jatkossa. 

Katari i n a Ran naste 
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Ykiasteen rehtori Sarni Lahti ja Pohvinrinteen koulun rehtori Vesa Wilkko uskovat, ettei Joutsan Koulumaelfa siirrytaan yhtenaiskouluun viimeistaan 
vuonna 2010. 

Yhtendiskoulun rakennustyot 
ohjelmassa ehka 2009 
■ Yhtenaiskoulun vaatimia remontteja pas-
than yla- ja ala-asteella tekemaan todenna-
koisesti vasta vuonna 2009. Joutsan kunta on 
saamassa valtionapua vuonna 2007 aloitetta-
vaan lukion remonttiin seka peruskoulun tai-
to- ja taideaineiden tilojen saneeraukseen. 

Kustannuksiltaan noin 2,5-3,0 miljoonan 
euron hanke on ministerion rahoituslistalla, 
joten sen toteutuminen on lahinna kunnan 
omista paatoksista kiinni. Korjauksiin on 
mandollista saada valtionapua puolet hyvak-
sytyista kustannuksista. 

— Toiveena on remontissa tehda lukiolle 
muun muassa pieni auditorio seka luonnon-
tieteiden opetukseen oma kokonaisuus, jota 
myos peruskoulu voisi kayttaa, kertoo kun- 
nanjohtaja Hard Nissinen. 

Koulumaen remontin toinen osa alkanee 
aikaisintaan vuonna 2009. Talloin tehdaan 
yhtenaisen peruskoulun vaatimat remontit. 
Hanke on vasta laanin rahoituslistoilla, joten 
aikataulu on viela epavarma. 

— Esimerkiksi esiopetus voisi siirtya tal-
loin peruskoulun yhteyteen. Samoin on poh- 

dittu, etta kehitysvammaisten Helperin toi-
minta voisi siirtya Koulumaelle, josta vapau-
tuu tiloja oppilasmaarien vahentyessa, pohtii 
Nissinen. 

Nissinen olisi siirtamassa my6s kansalais-
opiston hallintotiloja lukion yhteyteen. 

— Kun uusi liikuntahallikin valmistuu, 
saanune nailla remonteilla Joutsalle hyvan 
"koulucampuksen". 

Markku Parkkonen 

Joutsan kouluissa menossa iso ja hiljainen mullistus 

Ylaaste ja ala-aste yhdeksi 
kouluksi tally vuosikymmenella 

Joutsassa suunnitellaan 
koko kirkonkylan perus-
koulun yhdistamista yh-
deksi yhtenaiskouluksi. Jo 
sadoissa muissa kouluissa 
toteutettu uudistus mer-
kitsee sits, eta oppilas voi 
kayda koulun ykkosluokal-
ta ysiluokalle samassa, yh-
teisin pelisfiannoin toimi-
vassa koulussa. 

— Vuoteen 2006 mennessa ko-
konaisuudessaan kayttoon tulevat 
uudet opetussuunnitelmat mah-
dollistavat yhtenaisen oppimis-
poi= aina esikoulusta yhdeksan-
nelle luokalle. Tarkoituksena on 
haivyttaa "maaginen" raja ala- ja 
ylaasteen valilta, kuvailee ylaas-
teen rehtori Sami Lahti tulevaa 
muutosta. 

Mitaan virallisia paatoksia yh-
tenaiskouluun siirtymisesta saatik-
ka aikatauluista ei ole tehty, mut-
ta henkisesti kouluilla on jo alet-
tu valmistautua lyomaan hynttyyt 
yhteen. Sami Lahti, Pohvinrinteen 
koulun rehtori Vesa Wilkko seka 
Mieskonmaen koulun johtajaopet-
taja Mika Sirkka ovat pohtineet 

.,yliterlaiskou1un mandollisuuksia. 
„...Yrahrg5  owgittur as.srneria muutoksellejn 

0. o va Tec;‘,3,,_ 
maen suurremontti, joka mandol-
listaa yhtenaiskoulun vaatimien ti-
loj en rakentamisen. 

— Xixteniliskouluun on tietysti 
mentava valmentavasti. Taysipai-
noisesti se voisi olla toiminnas-
sa viimeistaan taman vuosikym-
menen loppuun mennessa, arvioi 
Vesa Wilkko. 

Sinansa yhtenaiskoulussa ei 
ole mitaan uutta ja ihmeellista: 
Suomessa vastaavia 1.-9. luokan 
kouluja on Wilkon mukaan useita 
satoja ja vanhimmat on perustet-
tu toissa vuosisadalla. Yhtenais-
koulujen madra kuitenkin on vii-
me vuosina lisaantynyt lainsaa-
dannon ja opetussuunnitelmien 
poistettua rajoja ala- ja ylaasteen 
valilta. 

Yhtenaiskoulu voisi periaat-
teessa toimia, vaikka koulut oli-
sivat kauempanakin toisistaan, 
mutta Joutsassa muutosta helpot-
taa ja ala-asteen sijainti vie-
rekkain. 

Yhtenaiskoulussa tulee ole-
maan yksi koulu, jolla on yhtei-
nen henkilokunta. Esimerldicsi 
opettajainhuone tulee yhteiseksi. 
Myos opettajien kaytta-minen eri 
luokka-asteiden opetuksessa tulee 
joustavammaksi. Aineenopettajat 
voivat opettaa ala-asteikaisia ja 
vastaavasti luokanopettajat voivat 
erikoistua ja toimia jonkin aineen 
aineopettajina. 

— Yhtenaiskoulussa voidaan 
yhdistaa aineenopettajan aineen-
hallinta ja luokanopettajan Icasva-
tuksellinen ote, toteaa Vesa Wilk-
ko. 

Kylakoulujen — josta toderma-
koisesti yield vuosikymmenen lo-
pullakin on — osalta yhtenaiskoulu 
toteutuu Minna' opetussuunnitel-
mien tasolla. 

Oppilaan kannalta yhtenais-
koulu poistaa ainakin nykyisen 
suuren hyppayksen ylaasteelle 
sifiryttaessa. 

— Ylaasteelle siirtymiseen Hit-
tyy nylcyaan paljon turhaa paino-
lastia: opiskelutyylin on muututta-
va kertaheitolla itsenaisemmaksi 
ja oppilaan vastuu kasvaa. Tama 
on stressiteldja, joka voi joillakin 
nakya esimerkiksi hetkellisena 

notkanduksena arvosanoissa, sa-
noo Vesa Wilkko. 

Tulevaisuuden koulussa ope-
tukseen tulee nivelkohtia, joissa 
oppilaalla on tietty osaamistaso. 
Nama nivelkohdat eivat valtta-
matta kunnioita vanhoja yla- ja 
ala-asteen rajoja. Opetus siis tulee 
joustavammaksi. 

— Tavoitteena on myos, ettei 
oppilaan opettajakunta vaihdu 

kokonaan kuudermen luokan jal-
keen, vaan oppilaalla sailyisi aina-
kin yksi aikuiskontakti lapi koko 
peruskoulun, painottaa Wilkko. 

Sami Landen mielesta Joutsan 
kouluissa on meneillaan iso ja hil-
jainen muutos, johon yhtenais-
koulun lisalcsi vaikuttavat Koulu-
maen remonttihankkeet, oppilas-
madden vaheneminen ja opettaji-
en elakoityminen. Oppilasmaarien 

vaheneminen onkin tulevien vuo-
sien aikana melkoista. Pohvinrin-
teen koululla ja ylaasteella on tal-
ly hetkella 374 oppilasta. Oppila-
sennusteiden mukaan oppilaita on 
vain 250 vuonna 2010, jolloin yh-
tenaiskouluun viimeistaan siirryt-
taneen. 

Markku Parkkonen 



Lucia perinne suoraan Ruotsista 
Hanna-Mari Kotimaki on Joutsan 25. Lucia-neito 

.71714-7-; 

Joutsa 
	

Joutsan tamanvuotiseksi Lu- 
Osmo Kuisma 	 claksi vatittu Hanna-Mari 

Lucia-perinne on eldnyt 
Joutsassa jo 25 vuotta, mi-
kd on harvinaista ummik-
kosuomalaisessa sisdmaan 
kunnassa. 

Joutsaan Lucia-perinne ei 
tullut Suomen rantaruotsa-
laisten kautta, vaan suoraan 
Ruotsista. 

- Intoa Lucia-kulkueen 
jd.rjestamiseen antoivat 
Joutsan kummikuntavie-
raat Finnspangista. Meilla 

iicia-kulkue oh aluksi pit-
kaan yldasteen kandeksas-
luokkalaisten perinne, mut-
ta nykyddn sen jarjestavat 
lukion ensimmaisen vuosi-
luokan oppilaat, kertoo kul-
kueen ohjaajana alusta al-
kaen toiminut ruotsinopet-
taja Pirjo Valkonen. 

KotimSki johti kynttilakul-
kueen vanhainkodille ja pal-
vakotiin. 

kokoontui kirkkoon seuraa-
maan juhlallista kruunaus-
ta ja kulkuetta. Samalla pi-
dettiin yhteinen Kauneim-
mat joululaulut 
Valkonen kertoo. 

Poikkeuksellista Joutsan Lu-
cia-perinteessa on se, et-
tä kulkueessa on mukana 
mybs poikia. 

- Aluksi mukana oli vain 
tyttOja, mutta pojat alkoi-
vat tasa-arvon nimissa vaa-
tia, ettei kivaa saa jarjes-
tad vain likoille. NiM po-
jat saivat oman tehtdvansa 
valonnayttajina kulkueelle. 
Ennen vanhaan tahtipojat 
kiersivat joulun alla pime-
assa valo kd.dessd talosta ta-
loon keradmassa opiskelu-
rahaa seuraavaa lukuvuot-
ta varten, Pirjo Valkonen 
kertoo. 

Lucia-neito valitaan kul-
kueeseen ilmoittautunei-
den vapaaehtoisten joukos-
ta vaalissa, jossa danioike- 

laat. MyOs tahtipojiksi on 
ollut vapaaehtoisia. 

- Rohkeinunat miehet  il-
moittautuvat tahtipojiksi 
ja muut virnuilevat. Piene-
na palkkiona mukaan lah-
tijoille on pari vapaatuntia, 
Pirjo Valkonen sanoo. 

Tana vuonna Luciaksi valit-
tiin Hanna-Mari Kotimaki. 

Onhan se kunnia olla Lu-
ciana,kun luokkatoverit ovat 
danestaneet taha.n. En ole tu-
tustunut Lucian tarinaan tar-
kemmin, mutta Luciahan on 
valon tuoja. Me vierailemme  

vanhainkodissa ja pdiveko-
dissa. On kiva juttu, etta van-
hukset ja lapsetkin nakevat 
kulkueen, Hanna-Mari Kati-
maid totesi. 

Lucian lisaksi kynttild-
kulkueessa oli yhdeksan 
neitoa, Elina Hietala, An- 

nika Koskinen,Thili Lavia, 
Tanja Leppakorpi, Matlee-
na Peltonen, Virpi Salonen, 
Outi Saarinen, Riikka Tal-
ja ja Birgitta Vesanen se-
ka neija tahtipoikaa, Antti 
Heikkinen, Kimmo Ha.ma.- 
lainen, Miikka Elfvengren 

ja ',Who Rama. 
Kulkue jarjestettiin tans 

vuonna poikkeuksellisesti 
joulukuun 14. paivand, kos-
ka varsinaisena Lucian pdi-
vand lukiolla vieraili aero-
bicin maailmarunestariTila 
Pia 

Kulkue on osa kielenopis-
kelua, sills laulut lauletaan 
ruotsiksi. 

- Muutama vuosi sitten 
saimme Suomen ruotsin-
opettajat ry:n myOntaman 
kulttuuriapurahan, jonka 
avulla olemme kohentaneet 
kulkueen varusteita. 

olemme myOs Joutsan 
seurakunnalle, joka alku-
vuosina lainasi meille rip-
pialboja ja rayohemmin lah-
joitti albat kdyttoomme, Pir-

lo:141zsmitgammorpiattammisiminguiessmewaswativien eaa.. 

tunut matkan varrella. 
- Lukiolta lahteva kulkue 

on vieraillut yla- ja ala-as-
teella seka viime vuosina 

1  vanhainkodilla ja paivako-
dilla kuten tanakin vuonna. 
Vuonna 1987 koko Joutsan 
kouluvaki, noin 500 henkea, 

utettu'a ovat kaikki. lukion 

Valon tuoja 
■ Pyha Lucia oli alun perin sisilialainen aatelis-
neito, jokal6rsi marttyyrikuoleman kristittyjen 
vainoissa vuonna 304. 
■ ElaessaSn Lucia auttoi ktiyhia ja karsivia. 
Myiihernmin hanta on pidetty sokeiden suoje-
iuspyhimyksena. 
■ Lucian paivaa vietetilan joulukuun 13. 
paivana. Lucia tuo valoa vuoden pimeimpaan 
aikaan. Joulukiireiden keskella han muistuttaa 
mein lahimmaisenrakkaudesta ja huolenpidosta 
niita kohtaan, joilla asiat ovat huonommin kuin 
meilla itsellamme. 
■ Suomeen Lucia-perinne levisi Ruotsin kautta. 
Uuden merkityksen Lucian ',Siva sai Ruotsissa 
1700-luvulla, kun siita tuli koulujen viimeinen 
tyiipaiva ennen joululomaa. 
■ Juhlaa vietettiin myos kodeissa. Siena 
tali tavaksi, etta nuori valkopukuinen neito 
kynttilakruunu paassaan tarjoilee kotivaelleen 
aamiaistarjottimen, jolla on kahvileipana 
kissanmuotoisia pullia (lussekatter). 
■ Tukholmassa ryhdyttiin 1920 luvulla 
jarjestamaan suuria Lucia-kulkueita. Tapa 
levisi Suomeen 1950-luvulla ja Luciasta tuti 
Folkhalsanin hyvantekevaisyyskerayskampanjan 
keulakuva. 



"Loydan 
elamani 
naisen ja 
muutan 
Afrikkaan" 
Ensin luhankalainen 
supliildu'Inies Anssi 
Savolainen kuitenkin 
odottaa, kesafestareita ja 
ylioppilaskirj oituksia. 

1,t, L. I I 

Keskustelu kuntallitokslsta el klinnosta, silla pots Taillta on paistava, sanoo AnssOavolainen.KuVAT:HaDiPITKANEN 

■ Ylaasteen oppilaita herateltiin 
viime viikolla miettimaan omia 
vahvuuksiaan. Koulussa vieraili 
puhumassa kilpa-aerobicin Man 
hetken kovinta karkea edustava 
Tiia Piili. Tapahtua liittyi 7-9 - 
luoldcalaisille suunnattuun Zest-
ohjelmaan, jonka tavoitteena on 
rohkaista heita elamantaitojensa, 
luovuutensa ja lahjakkuutensa ke-
hittamiseen. 

Tiia Piili ja muut kovan tyon 
avulla menestyneet tunnetut suo-
malaiset kiertavat kouluissa ker-
tomassa omista menestystekijOis-
Mu. Viesti on se, etta jokainen 
on lahjakas jollain osa-alueella. 
Tama lahjakkuus pitaa vain tun-
nistaa ja kaivaa esiin. 

- Jokainen voi kehittaa lah-
jakkuuksiaan kovan harjoittelun 
avulla. Asettakaa itsellenne ta- 

voitteet ja olkaa valmiina pon-
nistelemaan. Muistakaa, etta kek-
sijanero-Edisonin oma isakin piti 
poikaa tyhmann, puhui Piili aihee-
seen varatun tannin aikana. 

Tassa ajassa ehdittiin Lily& 
lapi Piilin omaa harjoittelu- ja kil-
pauraa. Tdssa nahtiin, etta harjoit-
telulla paasee aina maailmanmes-
tariksi saakka. 

Paaosa Zest-ohjelman materi-
aalista on internetin sivuilla osoit-
teessa www.zest.fi . Tdalla nuoret 
saavat varsinaisen annin toimin-
nasta. Zest-ohjelman on kehittanyt 
Suomen lasten ja nuorten saatio 
professori Kari Uusikylan ja val-
mentaja An Tammivaaran johdol-
la. Ensimmaisen toimintavuoten-
sa aikana ohjelma tavoitti 30.000 
n orta kouluissa. 

Janne Airaksinen 

Tile Piili vieraili Joutsassa kertomassa nuorille, etta oppiessaan ymmartii-
melon omia kykyjiiiininuori oppii myos nakemij6n kavereidensa erilaisuu-
den Jo anostamaan sita rikkautena. El se AfrIkka nyt nun kaukana Luhangasta ole. 

Tiia Piili rohkaisi 
nuoria miettlindan 
vahvuuksiaan 

LUHANKA 
Heidi Pitiainen 

Uusi vuosi ja uudet kujeet, 
henkli luhankalaisen Anssi 
Savolaisen, 17, olemus ka-
lenterin lehden kaantyessa. 
Abi-vuotta odottavan nuo-
ren miehen mielesta tulevai-
suus on tassa iassa  mandolli- 
suuksia tityxma. 

-  L6ydan elamani naisen 
ja muutan Afrikkaan, han 
summaa pilke silmakuhnas-
saan tulevan vuoden tavoit-
teita. 

Vitsinii heitetyssa lausah- 

duksessa on mukana totuu-
den siemen. Kuuden si-
saruksen kanssa kasvanut 
Savolainen harkitsi yield 
muutama vuosi sitten vaka-
vasti suuntaavansa tulevai-
suudessa nuorisotyohon. 

Lukiossa suunnitelnaat 
ovat muuttaneet muotoaan 
ja selkiytyneet, Joutsassa tois-
ta vuotta opiskeleva Savolai-
nen pyrkii valkolakin saatu-
aan lukemaan matkailualaa. 
Veri vetad maailmalle ja so-
siaalinen luonne kaipaa kon-
taktia uusiin ihmisiin. 

Oppaana viihtyisin. Jos 
vaikka eksyisin jonnekin pie-
neen alppikylitan tai paasisin 
opettelemaan taistelutanssi 
capoeiraa Brasiliaan, han 
haaveilee. 

Edessa lukion 
viimeinen vuosi 
Vuosi 2006 on Anssi Savo-
laiselle tarked askel tulevai-
suuteen, vaikka ne suuret 
kaannekohdat valmistumi-
nen ja anneija - ovatkin 
edessa vasta seuraavana 
vuonna. Nuorelle arldpaivai-
semmatidn etapit ovat mu-
kavan isoja asioita. 

- Kakkosten perinteinen 
laivaristeily kevitalla, opo- 

keskustelut, abi-messut, yli-
oppilaskirjoituksiin valmis-
tautuminen... Pestareillakin 
olisi hienoa kayda kesalla, 
lukiolainen luettelee, ja poh-
tii ruotsin kielen kokeen suo-
rittamista jo syksyllii. 

Parin kuukauden kuluttua 
Savolainen saa ikatoverei-
densa kanssa lukion herruu-
den, kun nykyiset abit heit-
tavat hyvastit koulun 

Tulevat vanhojen tans-
sit stressaavat peruspukuun 
sonnustautuvia poikia daa-
meja vahemman. 

-  Vaikka en mina muu-
tenkaan stressaa asioista ko-
vin paijon, supliikkhniehek- 

si osoittautuva Slola inen 
hymyilee. 

Pienesta pitar 
suureen mash! 
Kotipitajan tulev 
Savolaisen miette 
nella ja syrjaisel 
kunnalla on bane 
sa ikatovereita 0115n 
rastusmandollisuuks  
kasti. Kavereiden k ar  
paa-aikaa tulee vi 
usein mytis joutsassi  
vaskylassii. Katse onj 
opiskeluissa jossain tr 
kenties Tampereella 

- Keskustelu kurtt 
sista tai muista sen la  

asioista ei Idirmosta, silla pois 
on lithdettava. Luhangassa ei 
ole tyiipaildcoja, eika vaihto-
ehtoja oikeastaan loydy jout-
sastakaan, Win toteaa. 

- Aikuisena taalta voisi 
hankida mielellaan kesamo-
kin, ja palata aina valilla saa-
ristomaisemiin, han 

Linja-autokyydit joutsan 
Luhangan valilla jatkuvat 
kuitenkin viela jonkin aikaa 
- titysi-ikaisyys ja mandolli-
nen ajokortti haamottavat 
vasta vuoden lopulla joulu-
kuussa. 

Yh..  deksan tunnin koulu-
parvat vain karaisevat, Anssi 
Savolainen vimistita. 

n 
Is saa 
i. Pie- 
'Icka- 
aan-
har-
niu-
va-

ttya 
i JY-
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tok- 
sista 


